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1. RESUM EXECUTIU 

1.1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat, des dels seus inicis, un dels elements vertebradors del projecte 

d’integració europea, així com la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Aquesta ha so-

fert diverses reformes al llarg dels anys, passant de ser en els seus inicis una eina per garantir els aliments a la 

població i la renda del pagès, a introduir al 1999, amb l’Agenda 2000, aspectes com la competitivitat i el desen-

volupament rural i a ser actualitzada el 2003 amb el desacoblament i el pagament únic. 

Entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el procés de revisió de la PAC, el qual es planteja en termes de reducció pres-

supostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació als compromisos de l’OMC, als mercats 

internacionals i a les noves demandes dels consumidors. Així, en un context de recessió de l’economia i de la vo-

latilitat que caracteritza els productes agraris s’aproven els textos reglamentaris de la nova PAC, els quals deixen 

alguns aspectes a discreció dels estats membres. És per això que, posteriorment, mitjançant l’aprovació de qua-

tre reials decrets, es concreta l’aplicació de la reforma a Espanya. 

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, decideix valorar 

l’impacte que la nova PAC pot tenir a Catalunya com a conseqüència de la reforma aprovada, per tal d’efectuar un 

seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit, en compliment de la seva finalitat, recone-

guda a l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

Per tal d’assolir aquest objectiu general, el present Informe aborda els següents objectius específics: 

1. Descriure el marc econòmic del sector agropecuari, amb especial incidència als sectors productius i al 

procés de producció, transformació i comercialització del sector. 

2. Descriure el mercat de treball en el sector agropecuari, tenint en compte l’edat i el sexe de les persones 

treballadores, les condicions de treball i el nivell formatiu com a elements clau. 

3. Descriure les diferents reformes que ha patit la PAC. 

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

5. Efectuar les consideracions i recomanacions escaients al Govern, fruit de l’anàlisi realitzada. 

Per a la realització d’aquest Informe, s’ha emprat una metodologia estructurada en tres nivells. En primer lloc, la 

gestió documental i bibliogràfica, de la qual s’ha nodrit la part més qualitativa de l’estudi, en concret el capítol 

tercer, sobre la PAC i els fons destinats a sufragar-la. 

En segon lloc, l’anàlisi estadística, tant per a la realització del capítol segon, sobre la caracterització del sector 

agropecuari a Catalunya, com del capítol quart, sobre la projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la 

PAC. Les principals fonts consultades han estat Idescat, l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 

(2007), les dades històriques de les subvencions de la PAC, facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Rural, el FEGA, les taules input–output  2011 i la Xarxa Agrària Comptable (2010-

2011), la secció estadística de la Seguretat Social, i el Departament d’Empresa i Ocupació. 

En tercer lloc, s’han seleccionat sis experts que han comparegut al CTESC i han aportat la seva visió a l’entorn 

dels objectius de l’Informe, tant des del punt de vista econòmic com social, a partir d’un guió obert. S’han selecci-

onat una sèrie de textos que s’han considerat rellevants d’aquestes compareixences i s’han anat introduint en els 

diversos capítols de l’estudi, d’acord amb el seu àmbit i la seva temàtica. 

1.2. EL SECTOR AGROPECUARI A CATALUNYA 

Principals canvis al camp català en els darrers anys 

A partir de l’anàlisi de les dades del Cens agrari realitzat a Espanya l’any 2009 s’observa que en el decurs de les 

darreres dècades s’ha produït una progressiva concentració de l’activitat, una disminució del nombre 
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d’explotacions,1 un cert manteniment de la SAU explotada que, no obstant això, ha caigut lleugerament en relació 

a la superfície boscada sobretot des de 1999, i conseqüentment, un increment de la dimensió de les explotacions 

en termes de superfície. També s’ha produït un increment de la dimensió de les explotacions ramaderes, si bé 

només ha suposat un augment dels efectius en el cas del porcí, amb un desenvolupament molt intensiu i indus-

trialitzat a Catalunya i també, tot i que en proporcions menors, en el cas de l’equí.  

Tot i això, cal tenir en compte que la realitat rural catalana que recullen els censos aplega una forta diversitat de 

tipologies d’explotacions, que van des de les explotacions agràries o ramaderes pròpiament dites, centrades en 

l’activitat agroramadera, fins a propietats de diferent mida que realitzen un manteniment de l'activitat agrària al 

territori, sovint recolzades per la contractació de serveis agraris.  

Amb tot, el conjunt d’explotacions catalanes s’ha reestructurat en el decurs dels darrers anys. Aquest redimensi-

onament de les explotacions s’ha dut a terme en part sobre la base d’un augment dels contractes d’arren-                                                                                                                                                                                                                                            

dament, que afecten el 30% de les terres, si bé la propietat encara era el règim de tinença més estès l’any 2009.  

D’altra banda, des de 1999 al 2009 el volum de jornades treballades en l’agricultura, calculades a partir de les 

unitats de treball anualitzades (UTA), ha disminuït el 14,4%. Aquesta disminució s’ha produït tot i el fort augment 

de les UTA aportades pels contractes fixos i per la contractació de serveis agraris. Tot i la disminució d’UTA, el 

nombre de persones que hi treballen ha augmentat l’11,7%, essent els assalariats fixos els que més han aug-

mentat. 

Pel que fa a les orientacions productives agràries que es desenvolupen a Catalunya, gairebé el 47% de les terres 

conreades es dediquen als cereals per a gra i, a més distància, hi trobem l’olivera, els cultius farratgers, la vinya i 

la fruita seca. En els darrers anys els cultius que més han augmentat en superfície  han estat els de la fruita tropi-

cal, planters, cítrics i cereals per gra. 

Paral·lelament, també cal destacar un procés de diversificació de les activitats desenvolupades a les explotacions 

catalanes que ha incidit en un creixement de l’activitat rural en l’àmbit de l’agroturisme i de la producció 

d’energies renovables.  

L’activitat agrària: orientacions productives i distribució territorial 

Catalunya registra una diversitat orogràfica i climàtica que determina una configuració molt variada del camp ca-

talà. A Espanya, en la seva regulació sobre la nova PAC, s’opta pel model de regionalització pel que fa al paga-

ment base i la base territorial de les regions queda establerta basant-se en la seva orientació productiva, que pot 

ser: cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu, cultius permanents i pastures.  

Atesa aquesta classificació, cal fer palès que a Catalunya es distingeixen tres àrees clarament definides. En pri-

mer lloc, les comarques de la franja central, que es dediquen majoritàriament als cultius herbacis de secà, sobre-

tot el cereal per a gra, si bé també tenen importància els cultius farratgers. Dins d’aquesta zona hi destaquen du-

es àrees on el regadiu hi adquireix major importància, la zona de Lleida, amb la comarca del Pla d’Urgell al cap-

davant, i bona part del litoral mediterrani, on destaca la zona del Maresme. 

En segon lloc, les comarques típicament de muntanya, on actualment hi predominen les pastures extensives, el 

pes de les quals és majoritari a les comarques pirinenques i en el cas d’algunes comarques centrals com Osona, 

el Bages o el Vallès Oriental, on també hi ha una forta presència de cultius herbacis. 

En tercer lloc, les comarques més meridionals, on el pes de les superfícies amb cultius permanents adquireix una 

major importància, destacant les comarques tarragonines i les més meridionals de Lleida. 

L’activitat ramadera: orientacions productives i distribució territorial 

Catalunya destaca per la seva ramaderia, i mostra d’això és que l’any 2011 el 60,7% de la producció final agrària 

es va derivar de la producció animal. El pes de l’activitat ramadera adquireix especial rellevància a la franja piri-

nenca, on destaquen les pastures, així com també en algunes comarques centrals, on la ramaderia intensiva en 

estabulació adquireix un paper central.  

                                                           
1 Vegeu la definició d’explotació que empra el Cens del 2009 al document. 
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Pel que fa al bestiar boví, es concentra al Pirineu, on predomina el boví de carn en producció semiextensiva, i a 

les comarques del nord-est, on l’activitat càrnia es veu complementada amb una activitat lletera també important. 

L’oví i el cabrum esdevenen més importants en termes relatius a les comarques pirinenques, tot i que també a les 

zones més muntanyoses del sud i a les zones més urbanitzades, on aquest tipus de bestiar, sovint en presència 

escassa, permet aprofitar els pocs recursos a disposició. 

L’explotació intensiva del porc adquireix rellevància a les comarques cerealícoles de la Catalunya central, marcant 

una faixa ampla que travessa tot Catalunya des del pla de Lleida fins a l’Empordà. En canvi, les explotacions in-

tensives d’aviram i conill es concentren a les comarques litorals i sobretot al sud, especialment a la província de 

Tarragona. 

Finalment, el bestiar equí predomina d’una banda a les zones urbanes, on l’explotació del bestiar està més lliga-

da a finalitats d’oci, i també a les de muntanya, sobretot Pirineus, on s’explota extensivament per al seu aprofita-

ment carni. 

Tipologia de les explotacions 

Segons les dades del Cens del 2009, a Catalunya hi ha 60.839 explotacions, segons la definició recollida al Cens,  

de les quals només el 20% són explotacions amb ramaderia i la major part són amb terres. El 44% de la SAU a 

Catalunya es troba sembrada d’herbacis, seguida en importància per les pastures, els fruiters, l’olivera i la vinya.  

La dimensió mitjana de les explotacions agropecuàries catalanes se situa al voltant de les 19 hectàrees de SAU 

per explotació. Aquesta mitjana amaga divergències territorials que, no obstant això, segueixen un patró força es-

table ja que s’observa una disminució de la dimensió mitjana de les explotacions en termes de SAU a mesura que 

baixem des del nord al sud. Per tant, les explotacions de la Vall d’Aran són les més extenses, amb més de 200 

hectàrees per explotació. En canvi, al sud, justament a la Catalunya orientada als cultius llenyosos permanents de 

secà, és on les explotacions mostren la dimensió mitjana més reduïda. 

En general, la ramaderia també se situa a la part més septentrional de Catalunya, si bé la dimensió de les explo-

tacions en termes d’unitats ramaderes adquireix més grandària a les comarques cerealícoles de la franja central i 

menys a les zones de muntanya, on la ramaderia se centra en l’aprofitament extensiu d’herbívors. 

Hi ha algunes comarques, sobretot a la Catalunya central, on la implantació de la ramaderia intensiva es troba 

més estesa, per exemple, Osona, que és l’única on el percentatge d’explotacions amb orientació tecnicoeconòmi-

ca (OTE) de granívors és majoritari. En aquesta comarca, el volum de bestiar s’assoleix sobretot per la presència 

de més explotacions amb orientació ramadera, tot i que la dimensió mitjana d’aquestes sigui menor a les del Pla 

de Lleida.  

La producció estandarditzada total (PET) mitjana per explotació se situa en els 69.617 euros, si bé algunes co-

marques situades a la part septentrional de Catalunya se situen per sobre. Les comarques amb una mitjana més 

alta de PET per explotació es distribueixen al llarg de l’arc que va des del Segrià fins a la Selva i el Maresme, amb 

explotacions dedicades a l’horticultura, els regadius intensius i la ramaderia, especialment al de granívors. 

Les comarques amb la PET mitjana per explotació més baixa se situen a la part més meridional, incloent la majo-

ria de les comarques de la província de Tarragona, que se situen gairebé totes en uns registres per sota dels 

36.228 euros per explotació. 

Ocupació 

L’any 2009 han treballat a les explotacions agràries catalanes 146.229 persones (entre mà d’obra familiar i assa-

lariada fixa), l’11,7% més que l’any 1999. La mà d’obra familiar, amb 119.994 persones ocupades l’any 2009, 

representa el 82% del total (l’any 1999, representava el 86,1% del total). Cal destacar l’increment de l’ocupació 

assalariada fixa a les explotacions agràries catalanes, ja que s’ha passat de 18.161 persones ocupades l’any 

1999 a 26.285 al 2009. Conseqüentment, s’ha produït un decrement de la mà d’obra familiar entre aquests dos 

anys. 

Del total de persones que han treballat a les explotacions agràries, el 18,4% s’hi ha dedicat a temps complet 

mentre que el 56,5% han treballat menys del 25% de la jornada anual a temps complet.  
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Atesa la incidència del temps parcial en les explotacions agràries, per poder copsar quin és el treball total esmer-

çat en el sector, es pot analitzar la mà d’obra en termes d’UTA ja que l’estudi de treball en aquestes unitats dis-

posa de dades sobre treball assalariat eventual i sobre treball no contractat directament per l’explotació, com ara 

el personal d’empreses de serveis agraris. Així, l’any 2009, el treball total de les explotacions catalanes equival a 

63.330 UTA, entre mà d’obra familiar, assalariada (fixa  i eventual) i mà d’obra externa. 

Respecte de l’any 1999, el treball agrari ha disminuït en 10.681 UTA, tendència que afecta sobretot la mà d’obra 

familiar (representa el 60,9% del treball al camp català), que disminueix el 22,2%, la qual cosa fa palesa la dava-

llada del temps que dedica la mà d’obra familiar a l’explotació, a diferència de la mà d’obra fixa, que creix el 

7,5%. Pel que fa a la mà d’obra assalariada eventual (el 10,6% de l’ocupació total), disminueix el 17,7% respecte 

de l’any 1999. En canvi, en el cas dels treballadors no contractats directament per l’explotació (mà d’obra exter-

na), com ara el personal d’empreses de serveis agraris, (2,6% del total del treball agrari i 4% del treball assalariat) 

es produeix un increment del 59,6% al llarg del període 1999-2009. 

Considerant el treball mitjà per explotació, s’observa que més de la meitat de les explotacions tenen menys d’1 

UTA l’any 2009 i, d’aquestes, el 45,2% tenen menys de 0,5 UTA. 

Amb relació a l’edat de la mà d’obra, s’observa que els titulars d’explotació de 65 anys o més són els més nom-

brosos (el 33,2% del total), seguits dels que tenen entre 55 i 64 anys. Pel que fa als caps d’explotació, s’observa 

que el grup més nombrós, el 27,9%, té entre 55 i 64 anys, seguit mol de prop pels que tenen 65 anys i més. Res-

pecte de l’any 1999 s’observa que els titulars i caps d’explotació més joves han anat disminuint, mentre que han 

augmentat els de 65 anys i més. 

Pel que fa al sexe, els homes constitueixen la majoria de la mà d’obra en les explotacions catalanes (el 67,4% 

l’any 2009), si bé al llarg del període 1999-2009 s’observa un augment de la proporció de dones entre els titulars 

de les explotacions, com a conseqüència de la incorporació de dones més joves a l’activitat agrària. Un factor que 

podria explicar en part aquesta situació és la invisibilitat que en ocasions té el treball de les dones en l’àmbit ru-

ral, amb la consegüent manca de registres al respecte. 

Quant al nivell formatiu de les persones ocupades al sector agrari, es constata un nivell formatiu inferior que el de 

la població ocupada de la resta de sectors, si bé s’observa una lleugera millora respecte de l’any 2000, aplicable 

també a la resta de sectors.  

Segons les dades de l’any 2009, la formació agrària del cap d’explotació és l’experiència exclusivament pràctica 

en la majoria de casos, si bé s’observa des de l’any 1999 un augment dels caps d’explotació que tenen formació 

professional agrària o un altre tipus de formació agrària. Cal fer esment que el nivell de formació està relacionat 

amb l’edat dels caps d’explotació, sent així més freqüent la formació universitària entre els caps de 25 a 44 anys 

que no pas entre els de edat més avançada. 

També cal tenir en compte que el desenvolupament d’una ocupació en el sector agropecuari no requereix d’una 

qualificació professional i, per tant, molta de la mà d’obra del sector desenvolupa els seus coneixements i activi-

tats a través de l’experiència. D’altra banda, la proliferació del temps parcial a les explotacions no facilita la pro-

fessionalització de la mà d’obra. 

Si partim de les fonts que ens ofereixen les estimacions de l’INE en el marc de la comptabilitat regional, l’any 

2012 la renda mixta bruta per ocupat de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca s’estima en 33.027,3 euros 

anuals i en 16,8 euros l’hora. Respecte de l’any 2008, la renda mixta bruta en termes anuals per ocupat en el 

sector agropecuari, incloent-hi silvicultura i pesca, ha augmentat el 8,4% i la remuneració per hora el 5,7%. La 

remuneració per assalariat en termes anuals ha augmentat en menor mesura que la renda per ocupat, i l’hora de 

treball dels assalariats l’any 2012 es paga menys que fa cinc anys. 

En el conjunt de Catalunya, amb dades de l’any 2014, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social adscrits al sector 

agropecuari se situa prop de les 51.943 persones afiliades, incloent unes 23.563 persones afiliades al RETA. Del 

conjunt de persones registrades, el 54,6% ho eren en base a un règim de contractació per compte d’altri, mentre 

que la resta, el 45,4%, en qualitat d’autònoms.  

El nombre de comptes de cotització que trobaríem al darrera de la contractació dels aproximadament 28.380 afi-

liats al règim general (ja sigui a través del sistema especial agrari, en endavant SEA, o no), se situaria al voltant 

dels 8.038. Tot i que no sabem exactament quina quantitat total d’empreses treballen al sector, sí que podem 

partir dels autònoms registrats al RETA, que situaria el límit inferior d’aquesta xifra en les 23.563 i on caldria afe-
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gir-hi aquelles empreses societàries no recollides entre el conjunt d’autònoms registrats que explicarien part dels 

vuit mil comptes de cotització que trobem. 

A més el cens ens permet recollir la mà d’obra familiar no inclosa per les afiliacions. D’aquesta manera, l’any 

2009, les comarques de Ponent, seguides de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona,  són els àmbits que 

concentren el nombre més elevat de treballadors agraris, entre mà d’obra familiar i assalariats fixes. La mà d’obra 

familiar és clarament majoritària en els àmbits amb més mà d’obra agrària, sobretot  a les Terres de l’Ebre. 

El sector agrari en el context de l’economia catalana 

Catalunya té un dels sectors agroindustrials més potents de tot l’Estat. Si circumscrivim l’anàlisi del complex 

agroindustrial a Catalunya, s’observa que, sumant el sector agropecuari i les principals branques agroindustrials, 

aquest genera directament el 4,4% dels llocs de treball del conjunt de l’economia catalana, el 3,5% del VAB i el 

7% de la producció. 

En termes de producció, l’activitat que més destaca és la de la indústria càrnia, que suposa el 32% de la produc-

ció total del conjunt de la indústria alimentària, que genera una producció anual d’uns 24.345 milions d’euros.  

En termes d’ocupació, l’activitat agropecuària és la que genera més llocs de treball directes de tot el complex 

agroindustrial, uns 69.272 llocs de treball. 

Els coeficients de Streit mostren sintèticament tots els lligams que s’estableixen entre les diferents activitats. Des 

d’un punt de vista més aplicat i directe es pot afirmar que el consum de productes agropecuaris de l’activitat càr-

nia suposa el 58% de la demanda intermèdia del sector, mentre que el 15,7% de les vendes intermèdies van al 

sector d’altres productes alimentaris i tabac, el 7,9% al sector làctic i el 7,6% a la producció de begudes. El princi-

pal sector proveïdor del sector agropecuari és el sector d’altres productes alimentaris i tabac. 

Les fortes vinculacions que mostra el sector agropecuari amb les activitats agroindustrials li confereixen un cert 

valor estratègic, que queda recollit en els coeficients de Rasmussen. Aquesta importància del sector queda també 

recollida en els efectes multiplicadors de la demanada dels seus productes. Els efectes són destacats sobretot 

pel que fa a l’ocupació, atès que en ser una activitat molt intensiva de treball, sobretot pel que fa concretament al 

sector agrari, per cada milió d’euros de demanda el sector genera uns 18,6 llocs de treball, essent, en compara-

ció amb la resta de branques de la TIOC, la quinzena amb més impacte sobre l’ocupació. 

El sector agropecuari en el context europeu i espanyol 

Context europeu 

La mitjana de SAU per explotació a Catalunya es troba en les 18,9 hectàrees. Si bé aquesta dada situa Catalunya 

per sobre de la mitjana europea, Catalunya es troba entre el 50% de regions amb la mitjana més baixa, la qual 

cosa implica que a Europa trobem més regions amb una dimensió mitjana superior que no pas inferior. 

No obstant això, si agafem l’índex d’intensitat ramadera, Catalunya es troba en el quartil més alt, amb una densi-

tat de 2,4 unitats ramaderes per hectàrea de SAU, molt per sobre de la densitat mitjana del conjunt de la UE27.  

La dimensió més reduïda de les explotacions catalanes en termes de SAU es veu compensada per una producció 

estandaritzada de SAU molt superior a la mitjana europea, que situa Catalunya entre el 25% de les regions més 

productives d’Europa.  

El camp català, a més, mostra una intensitat en l’ús del treball més alta que la majoria de regions europees. Se 

situa en el tercer quartil, per sobre de la mediana, però lleugerament per sota de la mitjana europea. Cal tenir 

present que a Catalunya la major intensitat en l’ús del treball es complementa amb una productivitat per hectàre-

es també molt elevada. 

Si s’analitza el total del treball agrari a Catalunya en termes UTA en comparació amb la resta de regions europees, 

s’observa que Catalunya se situa en un nivell intermedi, amb 61.700 UTA l’any 2010. Les regions amb més tre-

ball agrícola es troben a Romania i a Polònia. Andalusia també entra en aquesta categoria de regions, juntament 

amb Bayern i la regió búlgara de Yuzhen tsentalen. Per contra, algunes regions de l’Europa central i del nord i el 

Regne Unit tenen poc treball agrari.  Les explotacions catalanes també se situen en un nivell intermedi pel que fa 

a la intensitat de la mà d’obra i a la seva composició, en comparació amb la resta de regions europees. 
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Context espanyol 

Catalunya presenta una rendibilitat per hectàrea en general superior a la majoria de comunitats autònomes es-

panyoles i s’alinea amb altres comunitats de l’Arc Mediterrani pel que fa a la tipologia de les explotacions. 

No obstant això, el mapa agrari a Catalunya és molt divers i compagina escenaris molt diversos al llarg de tot el 

seu territori. Aquest fer esdevé important en la mesura que condiciona les orientacions productives de cada co-

marca i, per tant, determina els criteris d’anivellament a partir dels quals es decidiran els pagaments, d’acord 

amb la reforma de la PAC. 

El nombre mitjà d’hectàrees SAU per explotació de Catalunya situa les explotacions catalanes en la mateixa cate-

goria que la majoria d’explotacions del litoral espanyol, en una dimensió per sota de la que mostren les províncies 

centrals de la península.  

Tot i la dimensió menor que presenten les explotacions agràries catalanes, Catalunya destaca, juntament amb 

l’Aragó i Múrcia, per una PET per explotació que la situa per sobre de la majoria d’altres comunitats, la qual cosa 

es pot atribuir a la presència d’activitat ramadera amb granívors i activitat hortofrutícola. 

Pel que fa al grau d’intensitat en l’ús de treball per hectàrea emprada, l’agricultura catalana també s’alinea amb 

la de la resta del litoral espanyol, tant mediterrani com atlàntic, amb uns registres més alts que els de les comuni-

tats interiors. 

Segons l’anàlisi del treball agrari en termes UTA, l’any 2009 la comunitat autònoma amb més treball agrari és An-

dalusia, amb 259.763,9 UTA, seguida de lluny per Galícia i per Castella la Manxa. Per contra, les comunitats au-

tònomes amb menys treball agrari són les de la costa cantàbrica, Navarra, La Rioja, Madrid i les dues comunitats 

insulars. Catalunya se situa en un nivell intermedi, amb 61.703,9 UTA, juntament amb Extremadura, la Comunitat 

Valenciana i Castella i Lleó. 

Pel que fa a la intensitat del treball agrari, Andalusia és una comunitat amb valors elevats d’UTA per explotació, si 

bé Catalunya també està entre les comunitats autònomes amb intensitat del treball elevada (més d’1 UTA), jun-

tament amb Múrcia i Canàries. 

Si s’analitza el treball agrari d’acord amb la composició de la mà d’obra, s’observa que les comunitats del nord de 

l’Estat tenen un clar predomini del treball familiar, si bé a Catalunya també mostra valors elevats (62,5%). 

Pel que fa al sexe dels caps d’explotació, es constata que els homes són predominants a la majoria de comuni-

tats autònomes. Tanmateix, cal fer referència a Galícia, on les dones suposen el 51,1% dels caps d’explotació, ai-

xí com també Astúries, Cantàbria i País Basc, on la presència femenina entre els caps d’explotació també té una 

importància significativa. Pel que fa al temps de dedicació a les tasques agràries, Cantàbria i Galícia també des-

taquen com les comunitats amb percentatges més elevats de caps d’explotació que es dediquen a temps com-

plet. 

1.3. LA PAC I ELS FONS DESTINATS A SUFRAGAR-LA 

Concepte, característiques i evolució 

La PAC ha estat des dels seus inicis l’any 1957 un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea i 

la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Aquesta ha sofert diverses reformes al llarg 

dels anys, si bé inicialment va ser plantejada en una economia de postguerra amb l’objectiu de garantir aliments 

a la població, així com la renda del pagès. 

Han estat diversos factors els que han condicionat les successives reformes, entre els quals cal destacar, d’una 

banda, aspectes com l’evolució tecnològica, els canvis estructurals en la cadena agroalimentària, les tendències 

de la demanda i les crisis de mercats, com també la consolidació de la lliure circulació de productes agraris entre 

els estats membres. D’altra banda, la concatenació de reformes també respon al mètode comunitari de codecisió, 

el qual ve condicionat per aspectes com les noves prioritats de la UE, les adhesions de nous estats membres i les 

polítiques comunes. 

Tal com afirmen alguns autors (Massot et al., 2010), tot i haver estat objecte de successives reformes, els objec-

tius i fonaments formals de la PAC no s’han modificat, i aquesta segueix sent la política comuna principal en ter-
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mes pressupostaris. Així, la PAC s’ha articulat sobre tres principis que han guiat totes les seves actuacions: la uni-

tat de mercat, la preferència comunitària i la solidaritat financera. D’altra banda, la PAC s’estructura en dos pilars, 

amb diferents formes de finançament: el primer pilar, dedicat als ajuts directes a les explotacions i una petita part 

a mesures de mercat, amb finançament exclusiu de fons de la UE i el segon pilar, que es correspon a mesures de 

foment del desenvolupament rural, cofinançades per la UE, els estats i regions. 

En el context de l’Europa de postguerra, que marca els inicis de la PAC, el seu objectiu és fomentar la millora de la 

productivitat agrícola, de manera que els consumidors puguin disposar d’un subministrament estable d’aliments 

a preus assequibles i garantir que la CEE disposi d’un sector agrícola viable. Així, la PAC ofereix subvencions i sis-

temes que garanteixen preus elevats als agricultors, proporcionant incentius per tal que produeixin més. 

Des del punt de vista del finançament, cal dir que des de la seva creació, la PAC s’articula a través d’un fons únic: 

el Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola, la funció del qual és dur a terme la gestió financera de la PAC.  

L’any 1964, aquest Fons es divideix en dues seccions. D’una banda, la Secció de Garantia, que té per objecte el 

finançament de les despeses derivades de l’aplicació de la política de mercats i preus. D’altra banda, la Secció 

d’Orientació, que té per objecte finançar les operacions de política estructural i de desenvolupament de les zones 

rurals. 

A la dècada dels 80 sorgeix un clima de conflicte protagonitzat per una PAC que assoleix l’objectiu 

d’autosuficiència, si bé ha d’enfrontar-se amb excedents gairebé permanents dels principals productes agrícoles, 

alguns dels quals s’exporten i d’altres s’emmagatzemen o s’eliminen. Conseqüentment,  es posa en marxa el sis-

tema de quotes de producció en el sector lacti i els límits a la producció es converteixen en l’instrument principal 

per fer front a la sobreproducció. 

Tanmateix, es fa evident la necessitat de reconduir els objectius de la PAC donant cabuda a les qüestions medi-

ambientals, de modernització de les explotacions i de frenada del procés d’intensificació, per tal de frenar els ex-

cedents estructurals. 

En aquest context també es desenvolupa el concepte de perspectiva financera plurianual i, en aquest sentit, des 

de 1988 els crèdits de la PAC se sotmeten a una disciplina pressupostària mitjançant la instauració d’una línia di-

rectriu agrícola que limita el creixement pressupostari de la despesa de la PAC, en funció del comportament del 

PIB.  

A partir d’aquesta reforma, la política agroestructural s’inclou en un context de política regional, en la qual el 

desenvolupament rural ja no és finançat únicament per la secció d’orientació del FEOGA, sinó també pel FEDER, 

creat l’any 1975. 

L’any 1992, el Consell adopta una nova reforma de la PAC, coneguda com a reforma McSharry. El seu tret princi-

pal és l’inici del canvi de model de suport a la producció, via preus, vigent fins ara, pel de suport al productor, via 

suport a la renda. Així, s’estableixen pagaments directes associats a la producció i, en paral·lel, s’estableix la reti-

rada obligatòria de terres i altres mesures d’acompanyament, com ara les mesures agroambientals i les aforesta-

cions.  

L’any 2003 és el que genera canvis més profunds pel que fa a la concepció de la PAC, ja que s’estableix el siste-

ma de pagament únic. Segons aquest, als agricultors se’ls assignen drets d’ajuda calculats en funció de les aju-

des que van rebre en un determinat període de referència (drets històrics), que són independents o desacoblats 

dels nivells de producció futurs. Aquests pagaments estan vinculats al compliment de determinats estàndards 

ambientals, de benestar animal i sanitat vegetal, de compliment per a tots els receptors dels pagaments.  

L’any 2005 es divideix el FEOGA en dos fons diferents: el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que finança 

mesures relatives al mercat i les ajudes a les rendes, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FE-

AER), la qual cosa confirma la separació de la PAC en dos pilars. 

L’any 2011 s’inicien els treballs preparatoris de definició de la PAC posterior a 2013, contextualitzats en un mo-

ment clau de transformació, en el qual cal prendre decisions per establir les bases del model de futur, tenint en 

compte elements com la volatilitat dels preus, l’increment dels costos i els elements mediambientals, que reque-

reixen un replantejament de la PAC. En aquest marc, la Comissió presenta dues comunicacions, una sobre la revi-

sió pressupostària i l’altra sobre la PAC en l’Horitzó 2020, sobre la nova reforma agrària en concret. 
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A la Comunicació sobre la revisió pressupostària es conclou que cal entendre la PAC com a política que dóna un 

impuls horitzontal a tots els sectors de l’economia i a la lluita contra el canvi climàtic. A la Comunicació sobre la 

PAC en l’Horitzó 2020 es defineixen com a reptes de la PAC la seguretat alimentària, el medi ambient, el canvi 

climàtic i l’equilibri territorial. Així mateix, estableix que la PAC ha de garantir una producció alimentària viable i 

una gestió sostenible dels recursos. 

Els següents passos en el camí de l’adopció formal de la reforma són l’acord parcial assolit el 26 de juny de 2013 

entre el Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea sobre la reforma de la PAC i l’aprovació per 

part del Parlament Europeu de l’acord polític sobre el marc financer plurianual, el 3 de juliol de 2013.  

Aquests acords culminen amb l’aprovació dels reglaments europeus que regulen la nova PAC, així com en la con-

creció a escala estatal, mitjançant quatre reials decrets, en els aspectes que els reglaments europeus deixen a 

discreció dels estats membres. 

La nova regulació sobre la PAC 

Cal situar la reforma de la PAC en un moment de recessió severa de l’economia europea, estretament vinculada a 

les perspectives financeres 2014-2020, que suposen la pèrdua d’una part dels crèdits atorgats a la PAC en ter-

mes constants, aspecte que cal conjugar també amb les noves adhesions de països a la UE. 

D’altra banda, cal tenir en compte la volatilitat dels preus dels productes agraris, així com la dependència pro-

gressiva entre els mercats agraris, energètics i financers. 

En el context d’ajustament de marges a causa de la crisi i de la volatilitat mencionada, també s’ha considerat es-

sencial afrontar el repartiment del valor desequilibrat que genera la cadena alimentària. No es poden obviar, dins 

del context que emmarca la reforma, les diverses reunions de la Ronda de Doha pel que fa al comerç internacio-

nal, en la línia de reduir les taxes duaneres. Cal tenir en compte també la renovació del Protocol de Kyoto sobre el 

canvi climàtic, que posa en valor l’agricultura sostenible i la mitigació del canvi climàtic. 

La reforma també pretén lluitar contra la pèrdua de legitimitat de la PAC entre els ciutadans europeus i, en aquest 

sentit, atén els requeriments d’una major equitat entre l’assignació de les ajudes directes, tant entre els estats 

membres com entre les explotacions, a través d’un procés de convergència interna. 

La reforma de la PAC també està condicionada pel format decisori de la UE, atès que és decidida per primera ve-

gada a través del procés de codecisió. 

A continuació es mostren, a nivell esquemàtic, els elements principals de la nova PAC, que seran explicats poste-

riorment. 
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FIGURA 1.  Elements principals de la nova PAC a Espanya 

 

A partir del 2010 la Comissió Europea inicia un debat públic sobre la futura PAC, en el qual es conclou que aques-

ta segueixi sent una política comuna forta estructurada en dos pilars i, d’altra banda, es recomana seguir avan-

çant per enfortir la competitivitat, millorar la utilització de recursos fiscals i obtenir els beneficis de la política pú-

blica demanada pels ciutadans europeus en els àmbits de la seguretat alimentària, el medi ambient, el canvi cli-

màtic i l’equilibri social i territorial. 

Amb aquesta base la reforma de la PAC es planteja una sèrie de reptes que es poden agrupar en tres blocs:la se-

guretat alimentària, el medi ambient i el canvi climàtic i l’equilibri territorial.  

Partint d’aquests elements, al novembre de 2013, el Parlament i el Consell adopten els textos reglamentaris de la 

nova PAC, que són aprovats formalment al desembre, i versen sobre els pagaments directes, l’OCM, el finança-

ment, la gestió i el seguiment de la PAC i el FEADER. Aquests reglaments, si bé són d’aplicació directa als estats 

membres, deixen alguns aspectes a la seva discreció. En el cas d’Espanya, s’han pres diversos acords a les con-

ferències sectorials d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 24 i 25 de juliol de 2013 i de 20 i 21 de gener de 

2014, en els quals es posa de manifest, entre d’altres aspectes, la voluntat d’un model uniforme a tot l’Estat, així 

com de mantenir els imports cobrats en períodes anteriors. Aquests acords culminen amb l’aprovació de quatre 

reials decrets el mes de desembre de 2014, els quals regulen el model d’aplicació de la PAC a Espanya en els as-

pectes en què, tal com s’ha dit anteriorment, els reglaments europeus deixen marge. 

Es pot dividir el contingut de la normativa en tres grans blocs: els pagaments directes, el finançament de la PAC i 

l’OCM.   

Pel que fa als pagaments directes, el Reglament 1307/2013 n’estableix la regulació. Aquest substitueix el paga-

ment únic per explotació per un sistema de pagament multifuncional, els pagaments directes, amb set compo-

nents (pagament base per hectàrea; pagament verd; pagament complementari als joves durant cinc anys; paga-

ment redistributiu per enfortir l’ajuda a les primeres hectàrees d’una explotació; ajuda addicional a les rendes a 

les zones condicionades per limitacions naturals; ajuts acoblats a la producció per a determinades zones o tipus 

d’agricultura per motius econòmics o socials i un sistema simplificat disponible per a petits agricultors, amb pa-

gaments de fins a 1.250 euros). Els tres primers components són obligatoris per als estats membres i els quatre 

darrers tenen caràcter facultatiu. D’aquests darrers, a Espanya només s’apliquen els ajuts acoblats i el sistema 

simplificat per a petits agricultors. 

El Reglament preveu que les noves ajudes per hectàrea només es destinaran als agricultors actius, figura àmpli-

ament definida. El Reglament estableix, d’una banda, una llista negativa de beneficiaris2 i, d’altra banda, en el 

                                                           
2 Persones físiques o jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques que gestionin aeroports, serveis ferroviaris, instal·lacions 

d’abastiment d’aigua, serveis immobiliaris i instal·lacions esportives i recreatives permanents. 
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cas que les persones físiques o jurídiques formin part d’aquesta llista, es  consideren agricultors actius si aporten 

proves verificables que demostrin l’acompliment d’una sèrie de requisits (no aplicables als agricultors que l’any 

anterior hagin rebut pagaments directes inferiors a 5.000 euros): que l’import anual dels pagaments directes si-

gui almenys del 5% dels ingressos que obtenen a partir d’activitats no agràries en l’exercici fiscal més recent; que 

les seves activitats agràries no siguin insignificants i que el seu objectiu social o comercial principal consisteixi en 

exercir l’activitat agrícola.  

En l’àmbit estatal es concreta la definició d’activitat agrària no insignificant, entesa sobre la base que els seus in-

gressos agraris diferents dels pagaments directes siguin del 20% o més dels seus ingressos agraris en tot l’any 

fiscal. Aquest criteri no s’aplica per imports iguals o inferiors a 1.250 euros. 

La normativa europea estableix que els estats membres han de destinar el 30% de la seva dotació nacional per a 

pagaments directes al component ecològic. El 70% restant s’assignarà al component de pagament bàsic, prèvia 

deducció de l’import compromès per a les reserves nacionals de drets (obligatori fins al 3% de les dotacions naci-

onals) i per als pagaments complementaris en concepte de pagaments redistributius (com a  màxim el 30%), a fa-

vor de joves agricultors (com a màxim el 2%), de les zones desafavorides (com a màxim el 5%) o en forma de pa-

gaments acoblats (com a màxim el 15%).  

D’altra banda, exigeix la reducció almenys en un 5% de la part del pagament bàsic que hagi de concedir als agri-

cultors que sobrepassi els 150.000 euros. En l’àmbit estatal, es fixen límits per a la percepció d’ajuts i es prohi-

beix concedir pagaments directes quan l’import total sigui inferior a 100 euros al 2015, a 200 euros el 2016 i a 

300 euros a partir de 2017.  

Pel que fa als components dels pagaments directes, cal fer menció especial del pagament base per hectàrea, que 

substitueix l’anterior règim de pagament únic, tal com s’ha comentat anteriorment. Els seus beneficiaris són els 

agricultors actius que tinguin dret a rebre pagaments respecte d’una sol·licitud d’ajuda l’any 2013. El que genera 

el dret de pagament són el nombre d’hectàrees admissibles que hagi declarat l’agricultor en la seva sol·licitud 

d’ajuda l’any 2015. El Reglament europeu faculta els estats membres per aplicar el règim de pagament base a 

nivell regional i, en aquest sentit, Espanya opta pel model de regionalització, prenent com a base les comarques 

agràries que s’agrupen en 50 regions, en funció de l’orientació productiva dels diferents tipus de superfície agrà-

ria (secà, regadiu, cultius permanents i pastures) de cada comarca i del potencial productiu que les va caracterit-

zar l’any 2013. 

Així mateix, cal destacar que a escala europea es preveu un procés de convergència, de tal manera que a partir 

de l’any 2019 tots els drets de pagament tindran un valor unitari uniforme  en un Estat membre o regió, segons el 

model pel qual s’opti. En el cas d’Espanya, es té en compte el valor mitjà de la regió i el valor que li correspon al 

beneficiari, una vegada feta la declaració de 2015. Els beneficiaris als quals els correspon un valor superior a la 

mitjana de la seva regió no podran perdre més del 30%. Els beneficiaris als quals els correspon un valor inferior al 

60% de la mitjana de la seva regió percebran un màxim del 60%. Finalment, els beneficiaris als quals els corres-

pon un valor situat entre el 60% i el 90% augmentaran el valor dels seus drets un terç de la diferència entre el va-

lor que els correspon i el 90% del valor mitjà de la regió. 

Pel que fa al pagament verd, la normativa europea estableix tres mesures obligatòries: la diversificació de con-

reus, el manteniment de les pastures permanents i la destinació d’almenys el 5% de la superfície cultivable a les 

zones d’interès ecològic. En l’àmbit estatal, s’estableixen els límits pressupostaris. 

Quant al pagament per a joves agricultors, que té una durada de 5 anys, el Reglament europeu regula com a re-

quisits que es tracti de la primera instal·lació en una explotació agrària com a cap d’explotació o que s’hagi ins-

tal·lat en els 5 anys previs a la sol·licitud del pagament base i que l’agricultor tingui menys de 40 anys. Es fixa 

l’import a escala estatal.  

En el cas dels ajuts acoblats, la normativa europea detalla i regula les diferents línies d’ajuts, tenint en compte 

que només es podran concedir a aquells sectors o regions d’un Estat membre que en certs tipus específics 

d’activitats agràries o sectors agrícoles específics que siguin especialment importats per motius econòmics, soci-

als o mediambientals, afrontin determinades dificultats. A l’Estat espanyol es fixa en Conferència Sectorial,  

Pel que fa al finançament de la PAC, a través del Reglament 1303/2013 s’estableix un Marc estratègic comú que 

integra tots els instruments financers estructurals (FEDER, FSE, Fons de Cohesió i FEADER) amb una òptica 

d’objectius temàtics comuns i un enfocament territorial en la seva aplicació. El Reglament 1306/2013 regula el 

finançament, la gestió i el seguiment de la PAC, tenint en compte les modificacions que ha sofert en el marc dels 
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pagaments directes. El finançament dels objectius de la PAC se seguirà fent a través del FEAGA i del FEADER, i es 

defineixen les despeses finançades per ambdós fons.  

En relació amb les ajudes al desenvolupament rural, finançades pel FEADER, s’elimina la classificació en eixos 

que es feia en el Reglament anterior, responent a criteris de simplificació. Mereixen una menció especial la incor-

poració de les mesures relatives a l’agroambient i clima i a l’agricultura ecològica. 

Finalment, pel que fa a l’OCM, cal fer referència al Reglament 1308/2013, pel qual es crea l’OCM. Aquest Regla-

ment identifica els productes agraris i en detalla les mesures d’intervenció en els mercats, els règims d’ajuda, les 

normes en matèria de comercialització, les regles relatives a les organitzacions de productors, els intercanvis amb 

tercers països, les normes en matèria de competència aplicables a l’agricultura, així com altres disposicions de 

caràcter general. 

Cal destacar que es constitueix una reserva per als casos de crisi en què resulti afectada la producció o la distri-

bució, la qual cosa suposa una reducció dels pagaments directes que superin els 2.000 euros, en el marc de la 

disciplina financera. El Reglament també permet que la Comissió Europea prengui mesures excepcionals contra 

les pertorbacions dels mercats i revisa els sistemes d’intervenció pública i d’ajuda a l’emmagatzematge privat per 

tal de millorar la seva capacitat de reacció i eficàcia. 

El Reglament també estableix algunes mesures de control de l’oferta, com ara la finalització de les quotes de su-

cre el 30 de setembre de 2017. 

1.4. PROJECCIÓ ECONÒMICA DE L’IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC 

L’estudi que s’ha desenvolupat ha plantejat l’exercici de calcular quina seria la quantia de les ajudes directes 

perceptibles a Catalunya si la declaració de l’any 2015 finalment fos exactament la mateixa que la de 2013. 

D’aquesta manera, amb les dades d’explotacions ramaderes i els arxius de la declaració única del 2013 s’ha in-

tentat aplicar la nova normativa per saber quins efectes pot tenir sobre les percepcions dels beneficiaris catalans. 

Per dur a terme l’exercici ha fet falta, doncs, estimar, d’una banda, el pagament bàsic que es cobrarà per cada 

hectàrea declarada l’any 2015 i l’any 2019, després d’aplicar el procés de convergència (el pagament verd o gre-

ening es calcula a proporció del valor dels drets de pagament bàsic); de l’altra, també ha calgut estimar totes les 

ajudes associades que complementaran el pagament verd i el greening corresponent.  

La suma total de les ajudes estimades, incloent-hi els drets de pagament bàsic, el pagament verd i el conjunt 

d’ajudes associades, acabaria suposant un volum d’ajuda que se situaria en els 244.109.608 euros l’any 2015 i 

pujaria fins als 245.074.890 l’any 2019. En qualsevol dels casos, aquest valor difícilment  aniria, segons la nos-

tra estimació, més enllà dels 251.501.554 euros l’any 2019. Respecte del volum d’ajudes directes cobrades 

l’any 2013, aquesta suma ens situa en un 95,4% de les ajudes percebudes aquell any, una proporció que com a 

màxim arribaria al 97,9%. 

La taula següent recull el resultat del global d’aquestes estimacions. Atès que la nostra estimació s’ha dut a ter-

me amb dades de cobraments realitzats en l’any natural de 2013, i atès que la xifra total d’ajudes per al 2013 

segons l’exercici FEGA diferia lleugerament de la referida a l’any natural, la darrera estimació corregeix tant el va-

lor de les ajudes estimades com el de les ajudes del 2013 per tal que s’aproximin al valor d’ajudes concedides 

durant l’exercici. En aquest darrer cas, les ajudes estimades arribarien, l’any 2015, als 250 milions d’euros, i pu-

jarien lleugerament per sobre dels 251 milions l’any 2019. No obstant això, atès que el volum d’ajudes conside-

rades pel conjunt de l’exercici també seria més alt, l’aplicació de la normativa deixaria l’any 2019 un volum 

d’ajudes que en termes nominals se situarien en el 93,3% de les que es van concedir l’exercici FEGA del 2013. 
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TAULA 1.  Previsió de l’evolució del total d’ajuts directes entre 2015 i 2019 fruit de l’aplicació de la nova regula-

ció, segons l’escenari 2 i segons l’escenari 1 corregint o no el decalatge entre drets cobrats en l’any natural o 

concedits en l’exercici FEGA 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Percentatge 

del 2019 

sobre els 

imports di-

rectes co-

brats 2013  

Import brut estimat del TOTAL de PD 

sense correccions (Any natural) 245.166.282 246.751.052 248.335.188 249.918.688 251.501.554 97,86% 

Import estimat del TOTAL de PD corregit1 

(Any natural) 244.109.608 244.164.562 243.911.339 244.493.236 245.074.890 95,36% 

Import estimat del TOTAL de PD corregit 1 

(Exercici FEGA2) 3 250.203.267 250.257.034 250.002.623 250.583.333 251.163.799 93,32% 

Unitats: euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu les notes de la taula 20 i l’annex metodològic). 

Tot i que en termes globals el conjunt de Catalunya sembla que possiblement mantindria un nivell d’ajudes inferi-

or en termes nominals a les de 2013, aquest comportament no es distribuiria de manera territorialment uniforme. 

D’aquesta manera, les comarques del terç nord de Catalunya, a falta de veure si finalment disminueix molt o no la 

declaració de pastures, recolliria un volum d’ajudes superior al de 2013, sobretot pel fet que les ajudes associa-

des ramaderes compensarien sobradament l’efecte de l’aplicació de la normativa sobre el pagament dissociat. 

Això en canvi no passaria a les comarques del sud de la província de Lleida i de Barcelona, ni tampoc al conjunt 

de comarques de la província de Tarragona. 

Per components, l‘estimació del total de drets de pagament bàsic més el pagament verd o greenig proporcional 

que es percebrien seria de 221.037.473 euros per a l’any 2015 i augmentaria fins als 222.002.754 l’any 2019, 

després del procés de convergència. 

GRÀFIC 1.  Estimació del valor dels drets bàsics més el greening  associat percebuts a Catalunya, 2015-2019 

 
Unitats: milions d’euros. 

(E1) Escenari 1: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió (a proporció dels beneficiaris 

que corregeixen a la baixa respecte del conjunt de beneficiaris que també ho fan al conjunt de cada regió. Vegeu el procediment de prorrata a 

l’annex metodològic). Detraient també totes les ajudes inferiors a 300 euros i descomptant la convergència d’aquelles de menys de 1.250 eu-

ros.  

(E2) Escenari 2: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió (a proporció dels beneficiaris 

que corregeixen a la baixa respecte del conjunt de beneficiaris que també ho fan al conjunt de cada regió. Vegeu el procediment de prorrata a 

l’annex metodològic). Sense excloure els pagaments directes inferiors a 300 euros ni la convergència dels pagaments inferiors a 1.250 euros 

anuals. 

(E3) Escenari 3: Aplicant la correcció total a totes les hectàrees que convergeixin negativament. No s’aplica cap tipus de correcció. 

Font: elaboració pròpia. (Vegeu l’annex metodològic). 
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Un dels factors que incideix més en la determinació del volum de la convergència dels drets de pagament bàsic 

és l’aplicació dels criteris d’exclusió que estableixen l’article 6 i el títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de 

desembre. Concretament, ens referim a l’exclusió dels beneficiaris amb ajudes inferiors a 300 euros anuals, i a la 

no convergència dels drets dels beneficiaris inclosos al règim de petits agricultors (RPA) que, d’altra banda és po-

testatiu. Un altre factor que també cal tenir en compte és l’esforç de convergència a la baixa que finalment faran 

aquells beneficiaris amb drets per sobre la mitjana de cada regió.   

Tot i que l’estimació que s’ha realitzat recull l’aplicació dels preceptes establerts als articles 6, 86, 87 i 88 del Re-

ial decret esmentat anteriorment, la seva inclusió o no, juntament amb el prorrateig o no de la convergència a la 

baixa a cada regió ens obren un rang de possibilitats que ens podria fer variar el valor dels drets de pagament bà-

sic més el greening estimats per a l’any 2019 entre els 215,2 i els 228,4 milions d’euros. No obstant això, cal te-

nir en compte que els canvis que finalment es puguin dur a terme en les declaracions poder fer variar molt tant 

els drets com els valors de convergència, fet que pot modificar substancialment la nostra estimació inicial. 

L’estimació realitzada, tenint en compte la no variació de les declaracions respecte del 2013, queda precisament 

recollida al gràfic anterior, que reflecteix el marge de possibilitats entre els tres escenaris estimats. 

Segons l’estimació, les hectàrees computables com a subvencionables pels drets de pagament bàsic per a l’any 

2015 han estat 952.993. D’aquestes, el 39,6% han estat parcel·les destinades a cultius herbacis que, juntament 

amb les pastures (29,2%), han estat els dos usos declarats més presents, a molta distància de l’olivera (9,3%) i 

dels cultius farratgers (5,8%) o la vinya (4,5%). 

Entre els tipus de cultius subvencionats per sobre de la mitjana hi trobaríem l’arròs, els cítrics, els cultius herba-

cis, els farratges i l’olivera. De la mateixa manera, l’assignació de drets que s’ha realitzat deixa a la fruita dolça, 

les pastures, els hortícoles, la vinya, i la fruita seca amb ajuts per hectàrea per sota de la mitjana, si bé la majoria 

d’aquestes tipologies de cultius, tret de la fruita seca, possiblement poden tendir a corregir  en conjunt les seves 

ajudes a l’alça amb el procés de convergència. La resta de cultius possiblement convergiran a la baixa. 

Si tenim en compte els dos primers escenaris de convergència calculats, en conjunt les hectàrees computades 

podrien convergir entre el 0,5% i el 3,7% a l’alça, per bé que el tercer escenari, fins a un cert punt improbable, 

podria arribar a suposar una convergència negativa del 2,3%. Tot sembla indicar que segurament en les terres de 

la vinya, amb l’horta que finalment es computi, els drets guanyaran valor amb la convergència. De la mateixa ma-

nera, totes les estimacions apunten a una convergència mitjana a la baixa de les terres dedicades a l’olivera. 

Tanmateix, cal tenir en compte que si bé altres tipus de cultius com ara la fruita seca mostren una pèrdua de va-

lor dels drets entre 2015 i 2019, aquesta evolució respon més a la desaparició de beneficiaris afectats per 

l’article 6 del RD 1075/2014 i la no convergència de petits agricultors que no pas a la convergència a la baixa de 

les pròpies terres. De fet, aquests tipus d’afectacions es concentren sobretot a les comarques de la província de 

Tarragona i del sud de Barcelona. 

Territorialment, la convergència no modificaria substancialment la distribució dels drets de pagament bàsic entre 

l’any 2015 i l’any 2019. Una part important dels pagaments bàsics s’assignarien a terres ubicades a les comar-

ques del Segrià, la Noguera i, en general, a les comarques del Sud de Lleida, al Baix Ebre i al Montsià, i a més dis-

tància, a Osona i l’Alt Empordà. En general, aquestes mateixes comarques perdrien pes en el repartiment de les 

ajudes després del procés de convergència, tret de la d’Osona. 

L’any 2015, el valor mitjà dels drets de pagament bàsic per hectàrea s’estima que seria més alt al les comarques 

de l’Ebre, les del sud de la província de Lleida, a la Vall d’Aran i a les comarques més orientals de les províncies 

de Barcelona i Girona. El procés de convergència moderaria lleugerament les divergències entre les mitjanes del 

preu per hectàrea que es cobrarien a cadascuna de les comarques. 

El procés de convergència millora en general les mitjanes dels valors dels drets de pagament bàsic per hectàrea 

en el conjunt de Catalunya; no obstant això, aquesta millora no es donaria a totes les comarques. Destaquen per 

la pèrdua de valor mitjà dels drets les comarques de la Vall d'Aran, el Baix Camp, el Priorat, la Segarra, el Pla d'Ur-

gell, les Garrigues, el Montsià i el Segrià. 

Si es distribueixen els drets de pagament bàsic segons la ubicació de cada explotació beneficiària, llavors prenen 

encara més rellevància les comarques del Segrià i la Noguera, on es concentraria bona part de l’ajuda. A més dis-

tància, tot i que amb un volum també important d’ajuda, destacarien altres comarques com ara el Baix Ebre, el 

Montsià o Osona. Per explotacions, el guany que planteja la convergència a les comarques de muntanya 

s’evidencia molt més que per hectàrees. 
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Al marge del pagament bàsic, les ajudes associades a les activitats ramaderes i a les activitats agràries que 

s’estima que podrien cobrar els beneficiaris catalans se situarien al voltant dels 23.118.373 euros. La part més 

important de les ajudes associades aniria, tal com mostra el gràfic següent, a ajudes al sector ramader, mentre 

que les ajudes al sector agrari suposarien només el 20,7% del total. Una part d’aquestes ajudes associades es 

podrien excloure en aquells casos en què el total de pagaments directes no superi els 300 euros. Aquest tipus 

d’afectació només suposaria, en el nostre cas, un 0,5% de l’estimació, que es concentraria sobretot a les ajudes a 

l’activitat agrària i, en termes relatius, de manera més important als ajuts als cultius de llegums de qualitat i a la 

fruita seca. 

GRÀFIC 2.  Estimació de les ajudes associades ramaderes i agràries que es donaran a Catalunya, 2015  

 
Unitats: euros i percentatges.  

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  

En conjunt, les ajudes ramaderes tendeixen a concentrar-se més a les comarques més septentrionals de Catalu-

nya, mentre que les agràries, especialment la de fruita seca i l’arròs, sobretot a les més meridionals. Com a con-

seqüència del fet que pesen més les estimacions que s’han obtingut de les ajudes ramaderes que de les agràries, 

en general, la importància relativa i absoluta de les ajudes associades s’acaba concentrant-se sobretot al terç 

més septentrional de Catalunya, i especialment al Pirineu, on suposen una part important dels pagaments direc-

tes.  

L’única ajuda ramadera que manté una distribució més dispersa i sobretot més focalitzada a les comarques del 

sud és l’ajuda a la producció de cabrum. En el cas de l’oví, la distribució també és força dispersa, tot i que no hi 

adquireixen tanta importància les comarques meridionals. En qualsevol dels casos, ambdues ajudes són relati-

vament poc importants amb relació a les que es donen al sector del boví de llet, boví d’engreix i boví de cria. En el 

cas del boví, les modalitats més intensives també focalitzen molt l’ajuda a les comarques del sud de la província 

de Lleida, a Osona o a les comarques més ramaderes de la de Girona. 

Aquest factor juntament amb la convergència a l’alça de les pastures,  tal com s’ha comentat al principi, explica el 

fet que les comarques del terç nord de Catalunya, i especialment les del Pirineu, mostrin en general un nivell 

d’ajudes estimades, tant per al 2015 com per al 2019, superior al de 2013. Això no passa a la resta de comar-

ques catalanes. 

1.5. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 

El CTESC, un cop elaborat aquest Informe, vol posar de manifest un seguit de consideracions i recomanacions al 

Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades 

amb el sector agropecuari i, sobretot, pel que fa referència a la implementació de la nova Política Agrària Comuna 

al camp català. 

El CTESC és conscient que algunes de les recomanacions apuntades requereixen d’un marc competencial superi-

or al que a hores d’ara té la Generalitat. De tota manera, considera que aquest fet no hauria de ser un impedi-

ment a l’hora de formular-les, atesa la capacitat del Govern de negociar amb altres administracions la possibilitat 
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d’implementar-les, així com la seva capacitat d’influència en el desenvolupament d’iniciatives que incorporin 

l’esperit de les propostes presentades. 

1.5.1. SOBRE EL SECTOR AGROPECUARI A CATALUNYA 

És una evidència que Catalunya té un dels sectors agroindustrials més potents de tot l’Estat. Si circumscrivim 

l’anàlisi al complex agroindustrial a Catalunya, s’observa que, sumant el sector agropecuari i les principals bran-

ques agroindustrials, aquest genera, directament, el 4,4% dels llocs de treball del conjunt de l’economia catalana, 

el 3,5% del VAB i el 7% de la producció. 

Si s’analitza el sector des d’un punt de vista diacrònic, durant les darreres dècades s’ha observat una progressiva 

concentració de l’activitat, una disminució del nombre de les explotacions, juntament amb un relatiu manteni-

ment de la Superfície Agrària Útil (SAU) explotada, que, tot i això, ha tendit a cedir terreny a la superfície boscada. 

Aquesta tendència ha propiciat, de mitjana, un augment de la dimensió de les explotacions en termes de superfí-

cie i també de les explotacions ramaderes, tot i que, en el darrer cas, només ha suposat un augment dels efectius 

totals del sector en el cas porcí i l’equí. 

Aquest redimensionament de les explotacions s’ha dut a terme sobretot a partir d’un augment dels contractes 

d’arrendament, tot i que el règim de tinença més estès continua sent el de propietat.  

Pel que fa a l’activitat agrària i a les orientacions productives agràries, Catalunya registra una diversitat orogràfica 

i climàtica que determina una configuració molt variada del camp català. Tot i així, gairebé la meitat de les terres 

conreades es dediquen als cereals per a gra, i a molta més distància trobem l’olivera, els cultius farratgers, la vi-

nya i la fruita seca. En els darrers anys els cultius que més han crescut són la fruita tropical, els planters, els cí-

trics i els cereals per a gra. 

A Catalunya hi ha tres àrees clarament definides. Una primera, on hi són les comarques de la franja central de Ca-

talunya, que es dediquen majoritàriament als cultius herbacis de secà. Una segona àrea són les comarques típi-

cament de muntanya, on actualment predominen les pastures extensives. I per últim, les comarques més meridi-

onals, on el pes de les superfícies amb cultius permanents guanya importància. 

La ramaderia té un pes molt important a Catalunya. L’any 2011 el 60,7% de la producció final agrària es va deri-

var de la producció animal. L’activitat ramadera adquireix especial rellevància a la franja pirenaica, derivada de la 

seva abundància de pastures, així com també a algunes comarques més centrals, on la ramaderia intensiva en 

estabulació adquireix un paper central.  

Cal constatar dificultats per disposar de dades que recullin i evidenciïn la diversitat del sector agropecuari pel que 

fa a l’ocupació. Amb les dades disponibles, i a partir del cens del 2009, han treballat 146.229 persones en les  

explotacions agràries catalanes, entre mà d’obra familiar o assalariada fixa, l’11,7% més que l’any 1999. La mà 

d’obra familiar representa el 82% del total, clarament majoritària, tot i que davalla 4 punts percentuals respecte 

de la situació 10 anys enrere.  Aquest retrocés s’explica a través de l’increment de l’ocupació assalariada fixa i es-

tà vinculat al fenomen d’integració i concentració en detriment de l’explotació familiar clàssica. La incidència del 

treball parcial és molt important i és per això que quan s’analitza la mà d’obra en termes d’unitats de treball per 

any (UTA), les 146.229 persones treballadores equivalen a 54.963 UTA, és a dir, persones treballant a temps 

complet. Si tinguéssim en compte la mà d’obra eventual i externa, s’arriba a les 63.330 UTA. 

Tot i l’increment de persones que treballen al camp, el treball agrari en el seu conjunt s’ha reduït en 10.681 UTA 

entre 1999 i 2009, com a conseqüència de la caiguda de temps que dedica la mà d’obra familiar a l’explotació. 

D’altra banda, el treball de les persones no contractades directament per l’explotació (mà d’obra externa), com 

ara el de les empreses de serveis agraris, ha augmentat el 59,6% al llarg del període 1999-2009. És també re-

marcable observar que més de la meitat de les explotacions tenen menys d’1 UTA a l’any i només l’11,7% en ne-

cessita més de 2. D’altra banda, el temps de treball que cada persona dedica a l’explotació tendeix a disminuir. 

És també constatable l’elevada edat mitjana de les persones ocupades al camp català l’any 2009. Així, 1 de cada 

3 titulars d’explotació tenen 65 o més anys. Pel que fa als caps d’explotació, el grup més nombrós, el 27,9%, té 

entre 55 i 64 anys, seguit molt de prop pels que tenen 65 anys i més, el 27,3%. Entre 1999 i 2009, la mitjana 

d’edat s’ha anat incrementant. Tot i aquesta tendència a l’envelliment, els experts indiquen que les pròpies fonts 

estadístiques, per diversos factors, no acaben de mesurar correctament aquesta realitat i tot fa pensar que el 

possible escenari d’un abandonament progressiu del camp sigui poc probable. 
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Pel que fa al gènere, els homes constitueixen una majoria considerable de la mà d’obra, 2 de cada 3 ocupats. Tot 

i això, entre 1999 i 2009 s’observa un cert increment de la proporció de dones, a causa de la incorporació de do-

nes més joves a l’activitat agrària. Un factor que podria explicar, en part, aquesta situació és la invisibilitat que en 

ocasions té el treball de les dones en l’àmbit rural, amb la manca conseqüent de registres al respecte. 

Quant al nivell formatiu de la població ocupada, es constata un menor nivell assolit que el de la població ocupada 

de la resta de sectors. No es pot oblidar que el desenvolupament d’una ocupació en el sector agropecuari, sovint, 

no requereix d’una qualificació professional. Altres factors explicatius d’aquest fet diferencial són l’edat de la po-

blació ocupada, la proliferació del temps parcial i l’eventualitat de la contractació. 

En aquest context, el CTESC recomana: 

1. Donar suport a la internacionalització de les empreses i cooperatives agroindustrials, tenint en compte les 

noves àrees de consum global. En aquest sentit, caldria potenciar les missions comercials i altres instru-

ments d’ajuda a l’exportació, com a mecanismes d'abaratiment de costos, promovent accions  sinèrgiques 

entre PRODECA, ACCIÓ, ICEX i d'altres organismes amb funcions anàlogues.  

2. Estructurar un nou Pla per al foment de la competitivitat de les cooperatives agràries, en substitució de 

l’actual Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives (PCIM), més adaptat a la seva 

realitat i als seus reptes. Aquest Pla hauria d’incentivar la col·laboració, la vertebració empresarial de les coo-

peratives, a més de les fusions, i impulsar un salt significatiu en la dimensió mitjana d’aquestes empreses, 

reforçant el seu lideratge en l’entorn (altres comunitats autònomes, altres estats membres i regions europe-

es).  

3. Potenciar el concepte de “cadena alimentària” per visibilitzar amb claredat  totes les baules que la componen  

i impulsar la seva interrelació col·laborativa. 

4. Potenciar les competències empresarials de la figura del productor agropecuari i forestal, tot promovent l'a-

dopció de figures societàries, les economies d'escala i la reducció de costos operatius dins el marc d'un pla 

d'empresa plurianual.  

5. Davant de l’existència d’una forta discordança entre el nombre d’explotacions, unes 60.000, que identifica el 

cens i el nombre d’empreses que s’intueixen basant-se en la informació dels registres a la Seguretat Social 

(menys de la meitat), fet que posa de manifest l’existència de l’agricultura a temps parcial, caldria promoure 

el desenvolupament de polítiques més eficients per evitar l’abandonament de l’activitat agrària. 

6. Atesa la baixa presència de figures societàries i mercantils amb limitació de la responsabilitat, amb relació a 

d'altres sectors, es proposa  eliminar entrebancs administratius a determinats requisits de les línies d'ajuts 

vigents, quan siguin un impediment per a l'adopció d'aquestes figures jurídiques. 

7. Implantar un programa específic de formació dels consells rectors de les cooperatives agràries que se centri 

en tres eixos: el marc normatiu, les competències empresarials i les habilitats directives per fomentar el lide-

ratge en l’estratègia empresarial.  

8. Apostar per una major concentració de l’oferta per millorar la posició estratègica dels productors agraris en la 

cadena alimentària. 

9. Potenciar la interrelació entre el sector productor i l’agroindustrial. Aquest sector productor necessita la inter-

relació per poder cercar nous nínxols de mercat amb més valor afegit, atès el repte  de competir en preu i/o 

en volum. La col·laboració amb el sector agroindustrial pot ajudar a potenciar Catalunya com un dels princi-

pals clústers agroalimentaris que agrupi tota la cadena de valor.  

10. Potenciar la tasca d’observatori agroalimentari de preus, aprofundint en elements de prospectiva de mercats 

i conjuntura i, sobretot, aportant models d’èxit en comercialització, tant en l’àmbit d’explotació agrària com 

d’indústria alimentària.  

 

11. Potenciar aquells models agroindustrials que s’abasteixin majoritàriament de matèria primera catalana i/o 

prioritzin la matèria primera catalana vers una altra opció. 
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12. Apostar per mesures que fomentin la competitivitat de les produccions agropecuàries i per la diversificació 

d'activitats.  

13. Desenvolupar mecanismes per apropar al mercat el productor que elabora producte final propi, mitjançant 

projectes de sensibilització de producte de circuit curt i l’aprofitament del renom de la gastronomia catalana.  

14. Definir i establir campanyes de gran impacte en l’opinió pública per a la promoció dels productes catalans de 

qualitat o d’origen certificats, per al foment del seu consum.  

15. Incentivar l’ús dels recursos destinats a la innovació i posar en valor les possibilitats tecnològiques existents.  

16. Potenciar decididament l’agricultura de precisió, atès que permet optimitzar recursos en l’activitat agrícola.  

17. Fomentar la modernització del regadiu per a l’estalvi d’aigua i energia.  

18. Simplificar els tràmits administratius en les transaccions d’actius per tal de facilitar l’adaptació a les noves 

polítiques comunitàries  i  l’accés al relleu generacional, així com l’entrada de persones que no siguin neces-

sàriament fills/es d’agricultors. 

19. Impulsar les mesures i posar els mitjans necessaris per millorar les condicions laborals de les persones im-

migrades que treballen al camp, en el marc del projecte AGREE.  

20. Elaborar un Pla de sostenibilitat de la ramaderia intensiva.  

21. Dotar els documents de gestió forestal d’una major seguretat jurídica pel que fa a les garanties d'execució en 

el temps, especialment en el cas particular dels espais protegits. 

22. Desenvolupar l’activitat forestal econòmicament viable en tant que mecanisme de prevenció d'incendis i pre-

servació de l'entorn. El nivell d’extracció de material forestal ha de considerar les taxes anuals de creixement 

de les masses forestals per evitar l'acumulació progressiva de combustible forestal i l'augment del risc asso-

ciat. 

 

 

1.5.2. SOBRE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 

A hores d’ara, ningú no pot discutir que la Política Agrària Comuna (PAC) ha estat, des dels seus inicis l’any 1957, 

un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea i la receptora d’una part fonamental del pressu-

post comunitari. 

La PAC ha estat objecte de successives revisions a causa de tot un seguit de factors. Un primer conjunt de factors 

tindrien com a aspectes comuns una sèrie de canvis que s’han produït a Europa en els prop de 60 anys que 

s’està implementant la PAC, com són els canvis tecnològics, els canvis estructurals en la cadena agroalimentària, 

les tendències de la demanda i les crisis de mercats. Un altre element significatiu ha estat el procés de consoli-

dació de la lliure circulació de productes agraris entre els estats membres i de les relacions comercials internaci-

onals. I un darrer element, en aquest cas, més tecnocràtic, és el mètode comunitari de decisió, el qual ve condici-

onat per aspectes com les noves prioritats de la UE, les adhesions dels nous estats membres i les polítiques co-

munes. 

La PAC s’ha articulat sobre la base de tres principis: unitat de mercat; preferència comunitària, que comporta la 

protecció de la producció interna, i solidaritat financera, que implica que el finançament es fa a través del pres-

supost comunitari.  

Un altre element distintiu de la PAC és la seva configuració en 2 pilars: el primer, dedicat als ajuts directes a les 

explotacions i una petita part a mesures de mercat, amb finançament exclusiu amb fons de la UE. I el segon, que 

es correspon a mesures de foment de desenvolupament rural, cofinançat per la UE, els estats i les regions. 

La  nova reforma de la PAC cal contextualitzar-la en un moment de recessió severa de l’economia europea, la qual 

ha comportat l’aplicació de polítiques d’austeritat fiscal a la gran majoria de països que componen la UE. Aquesta 

realitat ha tingut un impacte significatiu en termes pressupostaris a les perspectives financeres plurianuals 2014-
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2020, que comporta una pèrdua d’una part dels crèdits atorgats a la PAC en termes constants, fet al qual cal su-

mar les noves adhesions de països a la UE. Cal complementar aquest marc amb la volatilitat dels preus dels pro-

ductes agraris, així com també amb la dependència progressiva entre els mercats agraris, energètics i financers. 

És una evidència que l’increment dels preus de l’energia repercuteix en l’increment dels costos de la producció 

agrària. 

Tenint en compte aquests elements, a principis de l’any 2010 la Comissió Europea obre un debat públic en el 

qual es conclou, d’una banda, que la futura PAC segueixi sent una política comuna forta estructurada en dos pi-

lars i, d’altra banda, es recomana seguir avançant per enfortir la competitivitat, millorar la utilització dels recursos 

naturals i obtenir els beneficis de la política pública demanada pels ciutadans europeus en els àmbits de la segu-

retat alimentària, el medi ambient, el canvi climàtic i l’equilibri social i territorial. Prenent com a base aquests pi-

lars, al novembre de 2013 el Parlament i el Consell adopten els textos reglamentaris de la nova PAC, els elements 

essencials dels quals són els següents: 

 En relació amb els mecanismes d’ajuts directes, es passa de la dissociació o desvinculació a la focalitza-

ció. 

 Pel que fa a les normes horitzontals i financeres, se simplifica el sistema integrat d’administració i con-

trol, així com l’ecocondicionalitat dels ajuts. 

 Pel que fa a l’Organització Comuna de Mercat, s’adapten els instruments en vigor per convertir-los en 

xarxes de seguretat que només s’apliquen en cas de crisi dels preus i pertorbacions del mercat. 

 Se simplifiquen els instruments existents en relació amb el desenvolupament rural per concentrar-se en 

l’ajut a la competitivitat, la innovació, l’agricultura basada en el coneixement, l’establiment de joves agri-

cultors, la gestió sostenible dels recursos naturals i el desenvolupament territorial equilibrat. 

 Finalment, la nova regulació manté els dos pilars de la PAC, si bé augmenta els vincles entre ells, la qual 

cosa proporciona un enfocament global i integrat de suport a la política. 

Un cop esbossat el marc de la nova PAC, cal destacar que, si bé els reglaments europeus són d’aplicació directa 

als estats membres, aquests deixen alguns aspectes a la seva discreció i, per tant, hi ha un cert marge per definir 

el model per part de cada Estat. En el cas espanyol, els diversos reglaments i acords reflecteixen la voluntat d’un 

model uniforme a tot l’Estat, així com mantenir els imports cobrats en períodes anteriors. Aquests acords culmi-

nen amb l’aprovació de quatre reials decrets el desembre de 2014, els quals regulen el model d’aplicació de la 

PAC a Espanya. 

De manera sintètica, el model espanyol té com a tret més diferencial el model de pagament bàsic. Així, el primer 

pilar de la PAC (pagaments directes) es compon, d’una banda, del pagament base, el pagament verd i el règim de 

joves agricultors i, d’altra banda, del pagament acoblat. Pel que fa al pagament base, l’Estat opta per un model de 

regionalització basat en 50 comarques agràries, atenent criteris administratius, agronòmics, socioeconòmics i de 

potencial agrari regional. Al mateix, aquestes comarques es divideixen segons les orientacions productives que 

presentaven a la campanya 2013 per a les superfícies que s’hi declaraven o en l’ús reflectit en el sistema 

d’identificació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC), per a les superfícies no declarades en la campanya 

esmentada. En concret, es divideixen en: terra de conreu (secà i regadiu), conreus permanents i pastures perma-

nents. A cadascuna d’aquestes comarques (regions) se li assigna un valor mig del dret i, en aquest sentit, els va-

lors dels drets de pagament únic de cada regió hauran de convergir cap a aquesta mitjana. 

Cal fer menció que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera que els 

reials decrets d’àmbit estatal contenen contradiccions manifestes respecte de la normativa comunitària, i, conse-

qüentment, el febrer de 2015, tramet un requeriment previ a la interposició de recurs per la via del contenciós-

administratiu al Ministeri d’Agricultura. El primer element objecte de conflicte és la definició que fan els reials de-

crets sobre el concepte d’agricultor actiu ja que, segons el Departament, propicia que acabin accedint a les aju-

des persones jurídiques o físiques, l’activitat principal de les quals en cap cas és l’agricultura o la ramaderia, la 

qual cosa és contrària a la normativa comunitària. D’altra banda, el Departament posa de manifest que la norma-

tiva exclou del pagament per a joves agricultors, d’una banda, aquells que s’inicien en l’activitat exclusivament en 

sectors com el de les fruites, hortalisses, patates, plantes ornamentals, vinyes, equí, o una combinació d’ells, sec-

tors que no estaven inclosos en el règim de pagament únic. Altrament, basant-se en la nova normativa, el Depar-

tament considera que no podrien rebre el pagament complementari els joves agricultors no incorporats al règim 

de pagament únic que disposin de drets de pagament bàsic per cessions (arrendament, venda o successió inter 
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vius o mortis causa). El Departament considera també que el fet que s’exigeixi als joves agricultors requisits dife-

rents en funció que es tracti d’ajuts al desenvolupament rural, de pagaments directes o de la reserva nacional els 

dificulta l’accés als ajuts. Finalment, pel que fa als ajuts acoblats, el Departament considera que s’haurien 

d’haver inclòs sectors tan significatius a Catalunya com l’alfals de regadiu i l’olivera de baix rendiment. Altrament, 

considera que el fet que el sistema d’ajuts acoblats no s’adeqüi al model de regionalització pot provocar que en 

alguns sectors es produeixi una sobrecompensació, contrària a la normativa comunitària. 

En relació amb alguns d’aquests aspectes que han estat objecte de conflicte, cal destacar la recent aprovació del 

Reial decret 1172/2015, el qual modifica els reials decrets estatals, citats anteriorment, que regulen el model 

d’aplicació de la PAC a Espanya. Els aspectes més rellevants objecte de modificació han estat la clarificació de la 

menció sobre l’objecte social de les activitats excloses per a la concessió dels pagaments directes. En aquest 

sentit, es matisa que els requisits de l’agricultor actiu no s’aplicaran als agricultors que hagin rebut imports per un 

import igual o inferior a 1.250 euros, abans de l’aplicació de les penalitzacions o exclusions derivades dels con-

trols d’admissibilitat o condicionalitat. D’altra banda, s’incorporen els codis corresponents a l’impost sobre activi-

tats econòmiques per determinar les activitats considerades com a excloses de les ajudes. 

Pel que fa a la definició d’activitat agrària, s’afegeix el pasturatge com a part de l’activitat ramadera i es modifica 

conseqüentment el llistat d’activitats de manteniment. 

També cal destacar les modificacions pel que fa al règim de joves agricultors, ja que el nou Reial decret elimina el 

requisit d’iniciar la seva activitat en algun dels sectors incorporats al règim de pagament únic fins al 2013 o a 

partir del 2015 al règim de pagament bàsic, amb la qual cosa s’ha obert l’ajuda a agricultors joves que s’instal·lin 

exclusivament a sectors com el de les fruites i hortalisses, vinya i vi, planta ornamental i equí.  També permet ac-

cedir a la reserva nacional aquelles persones que acreditin la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, 

per la qual cosa es conjugaran criteris de formació lectiva i experiència professional. 

Pel que fa als ajuts acoblats, es modifica l’ajut associat del boví de llet ja que es redueixen, a partir de 2016, de 

quatre a dues les línies definides pel Reial decret 1075/2014, eliminant la diferenciació entre les primeres 75 

vaques i més de 75 vaques; ensems, pel que fa a l’import de l’ajuda, s’estableix que les primeres 75 en cobren 

l’import complet i la resta, el 50%.  

En aquest context, el CTESC recomana: 

23. Fer una reflexió en profunditat, amb vista a la revisió intermèdia de 2017, per tal de detectar clarament els 

punts forts i els punts febles de la PAC. En aquest sentit, cal tenir en compte que la reforma actual arrossega 

un model marcat fa anys i, en el cas concret d’Espanya, s’ha apostat per un model conservador en compara-

ció amb la major part dels estats membres de la UE, condicionat per la diversitat productiva de l’Estat.  

24. Un cop que es disposi de dades definitives sobre l’assignació de drets de pagament bàsic, analitzar l’impacte 

dels canvis del nou sistema d’ajuts directes en les rendes de les explotacions catalanes, com un element im-

portant en la negociació de canvis futurs.  

 

25. Avaluar a mig termini l’ús i l’eficàcia dels principals instruments regulats en l’Organització Comuna de Mercat 

aprovada al 2013, relacionant-los amb els objectius generals de la PAC.  

 

26. Avaluar l’impacte que tindria un model d’ajuts directes de “tarifa plana única estatal o regional” en les explo-

tacions catalanes, diferenciant l’efecte per a cada sector, com un element important a l’hora de preparar la 

discussió de la PAC vigent més enllà del 2020.  

27. Elaborar documents informatius periòdics sobre la PAC i la seva potencial evolució a fi i efecte que les em-

preses puguin treballar les estratègies amb temps, tenint en compte els possibles canvis posteriors al 2020. 

28. Endegar les accions pertinents per reclamar una  redefinició del concepte d’agricultor actiu aplicat a l’Estat 

espanyol, atès que amb l’actual conceptualització es poden generar equívocs. En aquest sentit, el mateix de-

partament competent en matèria d’agricultura considera que la definició d’aquest concepte propicia que 

acabin accedint a les ajudes persones jurídiques o físiques les activitats agràries de les quals en cap cas són 

significatives, en contra del que estableixen els reglaments comunitaris.  

29. Explorar les pràctiques de cultiu i els elements associats a les explotacions agràries de Catalunya que podrien 

ser coherents per donar resposta als objectius de la concessió d’un pagament verd en la PAC del futur, en 
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especial pel que fa a les superfícies d’interès ecològic.  

30. Estudiar la relació de béns públics generats per l’agricultura catalana i els seus avantatges competitius que 

cal tenir en compte per incorporar-los a la definició en l’àmbit europeu, a partir del 2020, en els ajuts directes 

de la PAC, i valorar quins són els mecanismes adequats per potenciar-los.  

31. Apostar de manera decidida pel reforçament del segon pilar de la PAC (mesures de desenvolupament rural) i 

per les mesures de regulació dels mercats i la reserva de crisi del primer pilar. En aquest sentit, el CTESC 

considera que cal anar substituint els ajuts directes per assegurances de rendes i de producció que incloguin 

tots els sectors i tots els agricultors i per establir mecanismes que assegurin la competitivitat i la viabilitat 

econòmica de les empreses. 

32. Potenciar que els ajuts tinguin en compte especialment els sectors i/o zones més marginals i mediambien-

talment sostenibles.  

33. Treballar per a una PAC més simple, més fàcil d’aplicar i de supervisar, amb una reducció important dels trà-

mits administratius.  

34. Cal que els ajuts atorgats tinguin la seva corresponent resolució en temps i forma, i, un cop superat el pre-

ceptiu tràmit de justificació-validació prèviament acotat, cal que l'Administració generi un document que es-

devingui carta de pagament i reconeixement de deute quan no es formalitzi l'abonament en el terminis indi-

cats. Aquest document ha de permetre, amb seguretat jurídica, oficialitzar operacions financeres sobre la ga-

rantia de pagament. 

35. Garantir recursos suficients per tenir una relació fluida amb els responsables tècnics i polítics de la D.G 

d’Agricultura de la Comissió, amb l’objectiu de mantenir reunions periòdiques i poder trametre documentació 

sobre el posicionament català al voltant de les polítiques agràries.  

36. Reforçar els recursos tècnics del Departament d’Agricultura i l’IRTA, per tal d’incrementar la capacitat d’incidir 

en el processos de desenvolupament de polítiques agràries.  

1.5.3. PROJECCIÓ ECONÒMICA DE L’IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC 

La projecció econòmica que ha fet l’Informe, tot tenint present les seves limitacions, comentades profusament en 

les notes metodològiques corresponents, mostra un seguit de consideracions que el CTESC vol posar en valor: 

La combinació de les modalitats d’aplicació de la reforma de la PAC adoptades pel Govern de l’Estat espanyol te-

nen un impacte significatiu negatiu en els fons que rebrà el sector agrari català. El 2015 la reducció seria, com a 

mínim, d’un 4,8%, que podria assolir fins a un 7,6% respecte de la campanya del 2013 (campanya de referència 

del nou model), el qual es veuria lleugerament corregit a la baixa per la convergència dels valors dels drets de pa-

gament bàsic. El 2019 la reducció mínima seria d’un 2,2%, que podria assolir fins a un 7,25%, mentre que el con-

junt de l’Estat espanyol només tindria una reducció de fons dedicats als ajuts directes de la PAC del 2,51% el 

2015 i d’un 1,5% al 2019. 

Aquesta evolució del conjunt d’ajuts directes estimats per Catalunya no es reprodueix a totes les comarques. Tot i 

que el model preveia que la pèrdua d’ajudes dissociades es complementaria amb les noves modalitats d’ajudes 

associades, a Catalunya això només succeeix en el cas de les comarques del terç nord. A la resta, es perdria va-

lor, en comparació amb les ajudes percebudes l’any 2013. Els factors determinants en aquesta distribució són, 

d’una banda, l’assignació a pastures -és possible que finalment no s’incorporin totes les que s’han considerat-, i 

de l’altra, la forta orientació ramadera dels ajuts associats, que atorga a aquestes comarques del nord més pes 

d’aquestes ajudes en termes relatius que a la resta.  

Aquesta situació tampoc milloraria amb el procés de convergència. En general, l’anivellament de drets de paga-

ment bàsic no sembla que faci variar gaire el mapa comparatiu de l’any 2015 al 2019 amb el 2013. Aquest fet 

s’explica pel fet que les transferències de recursos de la convergència són, en general, poc importants i perquè la 

majoria  de comarques que empitjoren en la percepció d’ajudes són precisament comarques que ja es trobaven 

per sota del volum mitjà d’ajudes que s’havien obtingut l’any 2013. 
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Pel que fa als drets de pagament bàsic assignats, la major part aniria destinada a terres de secà, que suposarien 

el 77,5% de les terres subvencionables pel sistema i el 60,7% de les ajudes. Les hectàrees de regadiu es trobari-

en en general més subvencionades que no pas les de secà. El procés de convergència entre 2015 i 2019 aug-

mentaria molt poc el percentatge de drets de pagament bàsic de les superfícies de secà. 

Si s’analitzen els drets de pagaments bàsics per sectors productius, només dues tipologies de cultius mostrarien 

una convergència positiva en els tres escenaris elaborats: la producció hortícola i la vinya. En sentit contrari, 

l’olivera tendiria a convergir a la baixa.  

Algunes orientacions productives com ara la fruita seca convergirien a la baixa no tant per la convergència com 

per l’exclusió dels beneficiaris més modestos i per la no convergència dels que entrarien al règim de petits agri-

cultors.  

El procés de convergència no modificaria substancialment la distribució dels drets de pagament bàsic entre 2015 

i 2019. Una part important dels pagaments bàsics s’assignarien a terres ubicades a les comarques del Segrià, la 

Noguera, Pla de Lleida, Baix Ebre i Montsià i, a més distància, Osona i Alt Empordà. Tot i així aquestes mateixes 

comarques perdrien pes en el repartiment de les ajudes del procés de convergència, llevat del cas d’Osona. Les 

comarques amb un percentatge més alt de drets que convergirien a la baixa serien la Vall d’Aran, Baix Camp, Gar-

rigues, Alt Urgell, Baix Empordà, Montsià, Priorat i Pla d’Urgell. 

L’opció escollida pel Govern de l’Estat  de no incorporar al règim del pagament bàsic als agricultors sense drets 

del règim del pagament únic el 2013 afecta de forma destacada les produccions dels sectors no incorporats ínte-

grament en aquest darrer 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 al règim de paga-

ment únic no van generar drets en el seu moment. Concretament, 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% de les mateixes. Tanmateix, en el sector de la vinya en què només el 5,9% de les hectà-

rees van generar drets, les superfícies excloses només suposen un 23,49% del total. En canvi, en el sector dels 

fruiters només van generar drets el 2,7% de les hectàrees, mentre que les superfícies excloses assoleixen el 

64,57% del total. En el sector de les hortalisses, en què només el 0,9% de les hectàrees van generar drets, les 

superfícies excloses assoleixen el 73,3% del total. 

L’estimació que es dóna per al conjunt total d’ajudes associades que es concedirà a Catalunya depassa lleuge-

rament els 23 milions d’euros. De les ajudes agràries, la que suposa una partida més important és la que va des-

tinada al conreu de l’arròs, al voltant dels 2 milions d’euros. Pel que fa a les ajudes ramaderes, les més impor-

tants quantitativament, en destaquen sobretot les concedides en l’àmbit  de l’explotació bovina, en totes les se-

ves modalitats, amb un import d’aproximadament 15 milions d’euros. 

La part més important de les ajudes associades es concentra a les comarques més septentrionals de Catalunya, 

a causa de la major importància relativa de les ajudes ramaderes en el conjunt de les ajudes associades. 

D’entre els conreus herbacis destaquem, per la seva rellevància en la superfície ocupada, l’ordi, el blat tou i el 

blat de moro. De tots tres, tenint en compte el pla de regionalització dels ajuts directes que van ser incorporats al 

règim del pagament únic i la modulació i disciplina financera estatals de l’any 2013, només l’ordi i el blat tou de 

mitjana veurien millorar les ajudes ja des del 2015 en un 14,70% i un 29,68%, respectivament. El blat de moro, 

en canvi, disminuiria de mitjana en un 3,23% les ajudes rebudes l’any 2015. Tenint en compte la convergència 

que es produirà fins a l’any 2019, tot apunta que ampliarà la millora mitjana de l’ordi i el blat tou en un 16,63% i 

un 31,78%, respectivament, mentre que moderarà la disminució de les ajudes mitjanes del blat de moro respecte 

del 2013 fins al 2,13%. No obstant això, i tenint en compte la desviació dels pagaments bàsics percebuts, l’any 

2015 la dispersió de drets de pagament bàsic més el greening en el blat de moro de regadiu seria molt àmplia, si-

tuant la majoria de les variacions respecte del 2013 entre una pèrdua del  -83,14% i un guany del 76,68%, forqui-

lla que per al 2019 se situaria entre el -70,39% i el 66,13%. En el cas de l’ordi, que mostra una dispersió més 

gran, les variacions de les ajudes respecte del 2013 també divergirien molt en general, atès que se situarien en-

tre el -95,1% i el 124,5%, una forquilla que es moderaria poc amb la convergència, passant a situar-se entre el -

80,5% i el 113,8%.  Finalment, en el cas del blat tou, que recull la desviació típica més intensa de tots tres, mos-

tra una forta dispersió que, lluny del que passa amb la mitjana, ubicaria la majoria de les variacions respecte de 

l’any 2013 en una forquilla que aniria entre una pèrdua del -95,08% i d’un guany del 154,44% per a l’any 2015, i 

entre el -80,34% i el 143,9% per a l’any 2019. 

En el sector dels cítrics, tenint en compte els ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic, hi 

haurien disminucions mitjanes el 2015 d’entre el 14,34% i el 34,31%, moderant-se molt lleugerament per la con-
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vergència fins al 13,38% i el 31,60% el 2019. El grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model 

d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening en els cítrics se situaria l’any 2015, respecte al valor de referència 

del 2013, entre una pèrdua d’entre el -62,43% i el -70,99% i uns guanys situats entre un 2,37% i un 33,76%. El 

2019, se situaria, respecte de l’esmentat valor de referència, entre pèrdues entre un -52,61% i un -63,32% i 

guanys situats en una forquilla entre un 0,13% i un 25,84%.3 

En els cultius farratgers destaquem l’alfals de regadiu, per la superfície ocupada, el qual, tenint en compte els 

ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic i la modulació i disciplina financera estatals de 

l’any 2013, veuria un increment de la mitjana del 0,62% el 2015, i una lleugera disminució del 0,66% el 2019. El 

grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening en 

l’alfals de regadiu se situa el 2015, respecte al valor de referència del 2013, entre una pèrdua fins a un -72,20% i 

guanys fins a un 73,45%, forquilla que per al 2019 se situaria entre un  -61,81% i un 60,50%. 

En el sector de la fruita seca destaquem l’ametller i l’avellaner, el primer per la superfície ocupada i el segon per 

l’ajut més elevat incorporat al règim del pagament únic, tot i tenir en compte l’ajut associat específic per l’ametller 

de secà i l’avellaner. El primer l’any 2015 milloraria de mitjana un 45,56%, mentre el segon disminuiria de mitja-

na un 4,53%. El 2019, mentre l’ametller incrementaria lleugerament fins al 46,75%, l’avellaner només moderaria 

la seva disminució inicial al 4%. El grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat 

espanyol més el greening i l’ajut associat en l’ametller se situaria el 2015, respecte al valor de referència del 

2013, entre pèrdues fins a un -45,81% i guanys fins a un 136,94%, forquilla que per al 2019 se situaria entre un 

-31,81% i un 125,31%. Aquest grau de dispersió en l’avellaner se situaria el 2015, respecte al valor de referència 

del 2013, entre pèrdues fins a un -44,19% i guanys fins a un 35,13%, forquilla que per al  2019 se situaria entre 

un -39,06% i un 31,06%. 

En el sector de l’arròs, tenint en compte els ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic i la 

modulació i disciplina financera estatals de l’any 2013, així com l’ajut associat específic, l’any 2015 empitjoraria 

de mitjana un 7,92% i el 2019 moderaria la seva disminució inicial al 7,13%. El grau de dispersió en el pagament 

bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening i l’ajut associat en l’arròs se situaria el 

2015, respecte al valor de referència del 2013, entre pèrdues fins a un -33,14% i guanys fins a un 17,31%, for-

quilla que per al 2019 se situaria entre un -29,64% i un 15,37%. 

En el sector de la vinya, tenint en compte només aquelles parcel·les que van rebre ajuts directes que van ser in-

corporats al règim del pagament únic de l’any 2013 (el 5,9% que ara passarà a ser el 76,51%), el grau de disper-

sió en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening se situaria el 2015, 

respecte al valor de referència del 2013, entre pèrdues de fins a un -99,14% i un -52,54%, forquilla que per al 

2019 se situaria entre un -92,95% i un -51,02%. 

En el sector de l’oli d’oliva, tenint en compte els ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic 

de l’any 2013, l’any 2015 empitjoraria de mitjana un 40,87% i el 2019 la seva disminució inicial seria similar en 

situar-se en el 40,77%. El grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espa-

nyol més el greening se situaria el 2015, respecte al valor de referència del 2013, entre pèrdues fins a un -

87,91% i guanys fins a un 6,17%, forquilla que per al 2019 se situaria entre un -82,50% i un 0,96%. Aquest resul-

tat amaga una gran variabilitat per comarques i, fins i tot, per municipis. Pel que fa a les comarques de l’Alt Camp, 

Baix Camp, Baix Penedès, Priorat, Tarragonès i Terra Alta, l’any 2015 empitjoraran de mitjana entre un 47,64% i 

un 59,96% i el 2019 la seva disminució inicial se situarà entre un 48,21% i un 59,32%. Pel que fa a les comar-

ques amb una gran presència de l’olivera, cal tenir en compte les següents disminucions mitjanes: el Baix Ebre, 

amb una forquilla que se situaria entre el -39,97 el 2015 i el -37,19% el 2019; el Montsià, entre el -21,96% i el -

23,93%; les Garrigues, entre el -21,96% i el -23,93; i el Segrià, entre el -16,55% i el -15,16%, respectivament.  

En aquest context, el CTESC recomana: 

37. Les ajudes associades representarien a Catalunya entre el 9,4 i el 9,2% total d’ajuts directes estimats mentre 

que al conjunt d’Espanya suposarien entre el 12,08% i l’11,95% (2015 i 2019, respectivament). Això suposa 

una pèrdua de fons d’entre 6,6 i 7,1 milions d’euros anuals, que donaria a entendre que els criteris que s’han 

establert per a les ajudes associades no tenen en compte la realitat productiva de Catalunya. Es recomana, 

per tant, tenir en compte aquest fet en la revisió de les ajudes associades que es realitzarà a mig termini.  

                                                           
3 Els càlculs s’han efectuat comparant, per a cada any, aquelles varietats millor subvencionades i aquelles altres pitjor subvencionades, i 

comparant-ho amb la mitjana històrica del conjunt de cítrics abans del 2013.  
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38. Defensar en la pròxima revisió del model d’aplicació de la PAC la superació de la manca d’equitat posada de 

relleu en el present estudi, en concret, la derivada del model de regionalització adoptat que comporta una 

pèrdua significativa de fons en relació amb altres zones de l’Estat i genera una important distorsió en els 

mercats.  

39. Defensar, en la pròxima revisió del model d’aplicació de la PAC, la incorporació de les superfícies excloses 

dels redefinits agricultors actius, tal com es recull a la recomanació 28, que afecta bàsicament els sectors de 

la vinya, la fruita dolça i l’horta, en l’assignació de drets de pagament bàsic, per evitar les distorsions que ge-

nera l’actual sistema.   

40. Defensar en la pròxima revisió del model d’aplicació de la PAC la incorporació d’un nou ajut associat per a 

l’olivera, però limitat exclusivament a les regions agroeconòmiques significativament afectades pel model de 

regionalització adoptat. A més, considerem necessari revisar l’ajut associat a l’avellaner per eliminar la seva 

convergència negativa.   

41. Aprofundir en l’anàlisi sobre l’impacte que tindrà l’aplicació del nou règim d’ajuts en els sectors ramaders, en 

especial com a conseqüència de l’esquema actual d’ajuts associats, per tal de valorar la necessitat de fer 

propostes concretes en la pròxima revisió. 
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2. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

2.1. PLANTEJAMENT DE L'INFORME 

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat des dels seus inicis un dels elements vertebradors del projecte 

d’integració europea, així com la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Aquesta ha so-

fert diverses reformes al llarg dels anys. Inicialment va ser plantejada en una economia de postguerra amb 

l’objectiu de garantir aliments a la població, així com la renda del pagès. La reforma de 1992 va suposar un gran 

canvi ja que es va substituir el suport als preus per uns pagaments directes als productors en funció de les hectà-

rees i caps de bestiar produïts i també es van introduir els objectius no productius de l’activitat agrària, com la 

responsabilitat dels agricultors pel que fa al respecte pel medi ambient i la utilització dels recursos naturals. L’any 

2000 es va ampliar la PAC amb la introducció d’una nova política de desenvolupament rural, amb l’objectiu de 

fomentar noves iniciatives rurals i ajudar els agricultors/ores a reestructurar les seves explotacions, diversificar la 

seva producció i millorar la comercialització dels seus productes. 

La següent reforma destacada es produeix l’any 2003 i consisteix bàsicament a suprimir la connexió entre les 

ajudes i la producció. A partir d’aquesta reforma, els agricultors reben un pagament únic condicionat al compli-

ment de determinades normes de respecte pel medi ambient, seguretat alimentària i benestar animal. 

Entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el procés de revisió de la PAC, el qual es planteja en termes de reducció pres-

supostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació als compromisos de l’OMC, als mercats 

internacionals i a les noves demandes dels consumidors. Així, en un context de recessió de l’economia i de la vo-

latilitat que caracteritza els productes agraris s’aproven els textos reglamentaris de la nova PAC, els quals deixen 

alguns aspectes a discreció dels estats membres. És per això que, posteriorment, mitjançant l’aprovació de qua-

tre reials decrets, es concreta l’aplicació de la reforma a Espanya. 

La nova PAC destaca, a grans trets, quant als pagaments directes, per passar de la dissociació o desvinculació a 

la focalització. Pel que fa a les normes horitzontals i financeres, se simplifica el sistema integrat d’administració i 

control, així com l’ecocondicionalitat dels ajuts. Pel que fa a l’Organització Comuna de Mercat, s’adapten els ins-

truments en vigor per convertir-los en xarxes de seguretat que només s’apliquen en cas de crisi de preus i pertor-

bacions de mercat. Quant al desenvolupament rural, se simplifiquen els instruments existents per concentrar-se 

en l’ajut a la competitivitat, la innovació, l’agricultura basada en el coneixement, l’establiment de joves agricul-

tors, la gestió dels recursos naturals i el desenvolupament territorial equilibrat. 

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, decideix valorar 

l’impacte que la nova PAC pot tenir a Catalunya com a conseqüència de la reforma aprovada, per tal d’efectuar un 

seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit, en compliment de la seva finalitat, recone-

guda a l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

Per tal d’assolir aquest objectiu general, el present Informe aborda els següents objectius específics: 

1. Descriure el marc econòmic del sector agropecuari, amb especial incidència als sectors productius i al 

procés de producció, transformació i comercialització del sector. 

2. Descriure el mercat de treball en el sector agropecuari, tenint en compte l’edat i el sexe de les persones 

treballadores, les condicions de treball i el nivell formatiu com a elements clau. 

3. Descriure les diferents reformes que ha patit la PAC. 

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

5. Efectuar les consideracions i recomanacions escaients al Govern, fruit de l’anàlisi realitzada. 

Cadascun dels cinc capítols en què s’estructura aquest Informe, a banda d’aquest primer capítol introductori, 

respon a un dels objectius específics enunciats. D’altra banda i, fruit de la metodologia emprada per a 

l’elaboració d’aquest Informe, la qual s’explica al punt següent, al llarg del document s’han incorporat en un for-

mat diferenciat les aportacions de les diferents persones que han participat en l’elaboració de l’Informe interve-

nint en les compareixences. 
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2.2. METODOLOGIA 

Per a la realització d’aquest Informe, s’ha emprat una metodologia estructurada en tres nivells. En primer lloc, la 

gestió documental i bibliogràfica, de la qual s’ha nodrit la part més qualitativa de l’estudi, en concret el capítol 

quart, sobre la PAC i els fons destinats a sufragar-la. 

En segon lloc, l’anàlisi estadística, tant per a la realització del capítol tercer, sobre la caracterització del sector 

agropecuari a Catalunya, com del capítol cinquè, sobre la projecció econòmica de l’impacte de la reforma de la 

PAC. Les principals fonts consultades han estat Idescat, l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 

(2007), les dades històriques de les subvencions de la PAC, facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Rural), el FEGA, les taules input–output 2011 i la xarxa agrària comptable (2010-2011), 

la Secció Estadística de la Seguretat Social i el Departament d’Empresa i Ocupació. En aquest sentit, cal tenir en 

compte que l’ús de diverses fonts estadístiques alternatives, a la vegada que permet enriquir, també aporta visi-

ons distintes de la realitat agrària que aparentment poden semblar contradictòries, però que ens permeten identi-

ficar millor la diversitat que engloba l’àmbit rural català.4       

En tercer lloc, s’han seleccionat sis experts que han comparegut al CTESC i han aportat la seva visió a l’entorn 

dels objectius de l’Informe tant des del punt de vista econòmic com social, a partir d’un guió obert. Amb caràcter 

general, els experts són persones que tant poden pertànyer a l’àmbit universitari, a l’Administració pública i al 

propi sector, amb coneixements i experiència dels diferents temes analitzats al llarg de l’Informe. Les comparei-

xences celebrades han comptat amb la participació dels membres del grup de treball i els serveis tècnics del 

CTESC.  

El debat s’ha estructurat al voltant d’un guió enviat amb caràcter previ a la sessió i elaborat pels serveis tècnics 

del CTESC a partir de la recerca efectuada. L’Annex 7.5 conté aquests guions. S’han seleccionat una sèrie de tex-

tos que s’han considerat rellevants d’aquestes compareixences i s’han anat introduint en els diversos capítols de 

l’estudi, d’acord amb el seu àmbit i la seva temàtica. 

TAULA 2.  Compareixences sobre l’impacte de la reforma de la PAC a Catalunya 

Data Ponents 

28 d'octubre de 2014 
Lourdes Viladomiu (Grup de recerca de desenvolupament rural de la Universitat Autònoma de 

Barcelona) 

11 de novembre de 2014 Francesc Reguant (Vicepresident de la Institució Catalana d'Estudis Agraris) 

25 de novembre de 2014 
Fernando Miranda (Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient) 

19 de desembre de 2014 
Albert Massot (Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agri-

cultura del Parlament Europeu) 

 

Esther Peña (Subdirectora General de Gestió i Control d'Ajuts Directes del Departament d'Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) 

29 de gener de 2015 
Ricard Ramon (Analista socioeconòmic de la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Euro-

pea) 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tinguem en compte, per exemple, que les dades procedents dels censos, que ajuden a complementar en gran mesura la primera part del 

document, recullen per a l’any 2009 una xifra superior als 60 milers d’explotacions agràries, que difereix molt de la suma d’autònoms i comp-

tes de cotització que recullen les estadístiques de la Seguretat Social. Aquesta divergència ens alerta, doncs, de la profunda divergència en les 

explotacions recollides als censos, que engloba tant empreses altament professionalitzades com petits propietaris que encara reben part de 

la seva renda de l’explotació d’actius agraris i/o ramaders, ja sigui per mitjà de la seva explotació directa, o per la via de l’obtenció d’ajudes. 
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3. EL SECTOR AGROPECUARI A CATALUNYA 

3.1. PRINCIPALS CANVIS AL CAMP CATALÀ EN ELS DARRERS ANYS 

El darrer cens agrari realitzat a Espanya es va elaborar per a l'any 2009. Segons aquest darrer recompte, el nom-

bre d’explotacions agràries a Catalunya se situa al voltant de les 60.839. Tal com s’ha comentat al principi, 

aquests més de 60 milers d’explotacions engloben realitats molt distintes, que van des d’explotacions altament 

professionalitzades, fins a propietaris de diferent mida que realitzen un manteniment de l'activitat agrària al terri-

tori sovint recolzades per la contractació de serveis agraris.5 Aquesta diversitat es fa clarament palesa quan es 

comparen, per exemple, les xifres que recullen els censos amb les que més endavant s’analitzen de cotitzacions 

a la Seguretat Social.6  

Segons recullen les comparacions intercensals, des de l’any 1999 fins al 2009, el nombre d'explotacions agrope-

cuàries a Catalunya va disminuir en el 9,5%.7 Tot i això, aquesta disminució dels darrers deu anys ha estat menys 

intensa que la que es va experimentar durant la dècada immediatament anterior. Durant aquell període, per 

comparació dels censos de 1989 i 1999, el nombre d'explotacions havia disminuït en el 31,5%.8 Aquesta evolució 

del nombre d’explotacions varia lleugerament si només tenim en compte aquelles que disposen de superfície 

agrària útil (SAU). En aquest darrer cas, la disminució pel darrer període intercensal és del 9,8%,9 lleugerament 

més intensa i, en canvi, la disminució en el període anterior, des del 1989 al 1999, ho és menys en comparació 

amb l’evolució del total d’explotacions (-26,5%).10 

Tot i aquesta disminució del nombre d'explotacions, la SAU no ha seguit la mateixa evolució que les explotacions 

en el mateix període. Des del 1999 al 2009 la SAU va disminuir només el 0,5%, mentre que la dècada anterior 

havia augmentat el 4,5%. Aquesta evolució, d’altra banda, implica la reculada de la superfície agrària útil en be-

nefici de la superfície boscada, una evolució que, tal com recull la memòria anual que publica el mateix CTESC, ha 

tendit a augmentar sistemàticament també aquests darrers anys.11 

Aquesta evolució ha permès que entre el 1999 i el 2009 la dimensió mitjana de les explotacions hagi augmentat 

el 10% fins a situar-se en les 19,5 hectàrees de SAU per explotació. Tanmateix, aquest augment, tot i que resulta 

significatiu, ha estat menys intens que el que es va produir la dècada anterior, abans del 1999, en què la dimen-

sió va augmentar el 54%.   

També observem una disminució de les explotacions si tenim en compte només aquelles explotacions amb activi-

tat ramadera, atès que entre 1999 i 2009 s’han reduït el 26,3%. En aquest cas, les explotacions han disminuït 

per a tots els tipus de bestiar, especialment en els sectors de l'aviram i la cunicultura (-53,7% i -64,4% respecti-

vament). En la majoria dels casos, la disminució del nombre d'explotacions ha anat acompanyada d'una disminu-

ció del nombre d'efectius explotats a cada sector. Aquesta disminució no s'ha produït en el cas, però, dels efectius 

porcins, que han augmentat el 12%, i dels equins, que fins al 2009 mostraven un augment intens del 35,4%. En 

tots els casos, tret del sector oví, l'evolució en termes de nombre d'explotacions ha estat més negativa que en 

termes de bestiar; aquest fet, ha originat un augment en general de la dimensió mitjana de les explotacions, que 

ha estat molt intens en el cas dels sectors de la cunicultura, l'aviram i el porcí (136,9%, 85,3% i 77,9% respecti-

vament). L'únic sector on ha disminuït la dimensió mitjana de les explotacions ha estat en el cas de l'oví (-7%).12 

                                                           
5 Cal tenir en compte que el concepte d’explotació agrària que recull el cens de 2009 va més enllà del que podríem entendre com a explotació 

estrictament agrària. De fet, es tracta d’una unitat de caràcter agrari (conjunt de terres i/o bestiar), sota una gestió única, situada en un em-

plaçament geogràfic determinat, i que utilitza els mateixos mitjans de producció (maquinària i mà d'obra). S'hi inclouen totes les tipologies de 

terra, també les que no són SAU, i també les explotacions ramaderes, les explotacions agrícoles d'instituts d'investigació, comunitats religio-

ses, escoles, etc. La definició, doncs, va més enllà del que seria l’empresa agropecuària estrictament entesa, atès que s’hi censen també  les 

explotacions on, encara que no es dugui a terme activitat agrícola o ramadera productiva, es rebi subvenció de la Unió Europea pel fet de 

mantenir la terra en bones condicions agrícoles i mediambientals. També s’hi inclouen les pastures i superfícies comunals d'ajuntaments i 

comunitats de veïns. No es consideren com a explotacions agràries aquelles empreses únicament orientades a serveis agraris. A partir del 

2009, tampoc se censen les explotacions exclusivament forestals, però si una explotació agrària te alguna superfície forestal, aquesta queda 

recollida. Informació disponible a Idescat. 
6 Vegeu una anàlisi del nombre d’afiliats i del nombre de comptes de cotització que recullen els registres per a l’any 2014 a la pàgina 37. 
7 Comparació efectuada a partir de dades adaptades a les característiques del  darrer cens, Idescat (2012), p. 4. 
8 DARP i Idescat (2001), p. 1. 
9 Idescat (2012), p. 4. 
10 DARP i Idescat (2001), p. 1. 
11 Vegeu el capítol VI, “Sostenibilitat ambiental”, de l’MSEL del CTESC de l’any 2014, subapartat 2.7, sobre boscos. 
12 Idescat (2012), p. 6. 
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Aquesta evolució general del sector ramader contrasta amb la que havia experimentat durant el decenni anterior, 

període en el qual es va augmentar el nombre d'efectius de tots els sectors, tret de l'oví.13 

Per tant, doncs, en el decurs de les darreres dècades hem observat una progressiva concentració de l'activitat, 

una disminució del nombre de les explotacions, un manteniment de la SAU explotada, un augment per tant de la 

dimensió de les explotacions en termes de superfície, i un augment també de la dimensió de les explotacions ra-

maderes que, no obstant això, només ha suposat un augment dels efectius en el cas del porcí, amb un desenvo-

lupament molt intensiu i industrialitzat a Catalunya, i també, tot i que en proporcions menors, en el cas de l'equí.  

Aquest redimensionament de les explotacions s'ha dut a terme sobretot sobre la base d'un augment dels contrac-

tes d'arrendament, que ja afecten al 30,8% de les terres, si bé la propietat era encara, l'any 2009, el règim de ti-

nença més estès (57,5% de les terres).14 D'altra banda, des del 1999 al 2009 el volum de jornades treballades 

en agricultura, calculades a partir de les unitats de treball anualitzades (UTA), ha disminuït el 14,4%. Aquesta 

disminució de les UTA s'ha produït tot i l'increment d’UTA dels assalariats fixos, i sobretot de les UTA derivades de 

la contractació de serveis agraris de fora de les explotacions, que han augmentat el 59,6%, fruit de la demanda 

d’una agricultura que reclama cada cop més el suport d’aquest tipus d’activitat.15  

No obstant això, aquesta disminució de les UTA amaga una evolució lleugerament més favorable en el nombre de 

persones que hi treballen, que ha augmentat l’11,7%, essent els assalariats fixos els que més han augmentat 

també els que més han augmentat (44,7%).16  

GRÀFIC 3.  Percentatge de terres llaurades destinades a cada cultiu l'any 2009 i variació del nombre d'hectàrees 

cultivades entre 1999 i 2009. Catalunya 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, Cens 2009. 

 

Pel que fa a les orientacions productives agràries que es desenvolupen a Catalunya, gairebé el 47% de les terres 

conreades es dediquen als cereals per a gra, i a més distància hi trobem les superfícies dedicades a la olivera 

(12,8%), als cultius farratgers (11,4%) a la vinya (7,7%) i a la fruita seca (6,7%). Entre els anys 1999 i 2009 els 

cultius que més han augmentat en superfície van ser els de fruita tropical, planters, cítrics i cereals per gra. La vi-

nya i la olivera es van mantenir, i també s'ha preservat la superfície dedicada a guarets, actualment amb una fun-

ció mediambiental de primer ordre. 

                                                           
13 Les explotacions amb ramaderia van disminuir des del 1989 al 1999 el 41%, amb taxes de decreixement que anaven des del 26,3% de les 

explotacions d'ovins, fins al 52,3% de l'aviram o el 60% de les conilles mares.   Paral·lelament, el nombre d'animals va augmentar en tots els 

casos tret del cas dels ovins, que van experimentar un retrocés del 9,8% dels efectius ramaders. D'altra banda, el sector porcí també va ser el 

que va experimentar un augment més intens dels efectius (57,3%). DARP i Idescat, p. 3. 
14 La cessió en arrendament ha augmentat en 6,6 punts percentuals des de l'any 1999. Idescat (2012), p. 1. 
15 Vegeu la comparació intercensal a la taula 3. 
16 Ibídem, p. 6. 
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Una de les estratègies que també s’han desenvolupat amb força a Europa, i en particular a Catalunya,17 durant 

les darreres dècades, al marge del model d’intensificació i especialització productiva dominant i paradigmàtic, ha 

estat la diversificació d’activitats a les explotacions agràries. En aquest àmbit, podem distingir entre diversificació 

pròpiament agrària (que engloba activitats agràries noves coma ara l’agricultura ecològica, introducció de nous 

cultius, noves espècies ramaderes,  etc.) i la diversificació estructural o empresarial, que passaria per incloure ac-

tivitats complementaries en l’àmbit rural no estrictament agràries (com per exemple el turisme rural, el proces-

sament i la venda dels productes agraris produïts, la producció d’energia, etc.).18 Habitualment, aquesta estratè-

gia de diversficació es presenta com una estratègia d’ajust davant de les dificultats a què s’enfronta 

l’explotació.19 

Els darrers dos censos agraris elaborats a Espanya ens permeten resseguir quina ha estat l’evolució d’aquestes 

activitats complementàries. L’any 2009, el cens computava un total de 2.379 explotacions que declaraven dur a 

terme alguna activitat complementària a l’activitat agrària. L’activitat complementària més destacada era el tu-

risme, l’allotjament o altres activitats recreatives,  que desenvolupaven el 28,5% d’aquestes explotacions, segui-

da dels  treballs agrícoles sota contracte per altres explotacions, amb el 23,8%, la transformació de productes 

agraris, el 18,7%, treballs no agrícoles sota contracte, 6,2%, la producció d'energia renovable, que desenvolupava 

el 4,0% de les explotacions diversificades, l’artesania, amb el 1,3% o la transformació de fusta, amb l‘1,1%.  

De totes aquestes activitats complementàries que desenvolupen les explotacions que han experimentat un pro-

cés de diversificació estructural, no totes han tingut la mateixa empenta aquesta darrers anys. Les activitats que 

més han augmentat com a alternativa diversificadora entre l’any 1999 i el 2009 han estat les relacionades amb 

el turisme rural i la producció energètica renovable, que han experimentat un creixement del nombre 

d’explotacions que les desenvolupen del 70% i del 21% respectivament.20 

3.2. L’ACTIVITAT AGRÀRIA: ORIENTACIONS PRODUCTIVES I DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 

Catalunya registra una diversitat orogràfica i climàtica que determinen una configuració molt variada del camp ca-

talà. No obstant això, la nova PAC s'establirà a Espanya en funció de quatre tipologies bàsiques de superfícies, 

que a la vegada determinen quatre grans grups d'orientacions productives. Parlem de la distinció entre quatre 

grans orientacions: cultius herbacis de secà, cultius herbacis de regadiu, cultius permanents i pastures.21  

Atenent aquesta distinció bàsica, a Catalunya es distingeixen tres àrees clarament definides, que es correspon-

drien amb aquelles on majoritàriament les SAU es destinen a pastures, aquelles altres on es destinen a cultius 

herbacis, essencialment de secà, i aquelles on es destinen a cultius permanents, també sobretot de secà i bàsi-

cament olivera i vinya, essent menys important la fruita seca. 

Destaquen quant a superfície les comarques de la franja central de Catalunya que es dediquen majoritàriament 

als cultius herbacis de secà. Aquestes comarques queden ben identificades a partir del mapa 1. Parlem en 

aquest cas sobretot de comarques orientades al cultiu de cereal per a gra, tot i que també de cultius farratgers. 

Dins d'aquesta àrea, que comprèn bona part de les comarques de Barcelona, de Girona i del pla de Lleida, hi des-

taquen dues àrees on el regadiu hi adquireix major importància, determinant orientacions productives molt més 

intensives. Parlem en aquest cas de la zona del pla de Lleida, amb la comarca del Pla d’Urgell al capdavant, i 

també de bona part del litoral mediterrani, destacant per aquest concepte sobretot la zona del Maresme.  

                                                           
17 Viladomiu, Rosell, i Francès (2002). 
18 Viladomiu i Rosell (2004). Els mateixos autors van classificar els casos de diversificació agrària i estructural en dos més classificant la casu-

ïstica en quatre categories: Diversificació de producció agrària, diversificació tradicional (manufactura del producte), Producció i serveis no 

agraris (agroturisme i altres) i finalment pràctiques agroambientals (Producció orgànica i integrada). Vegeu-ho a Viladomiu, Rosell i Francès 

(2002). 
19 De Bowler et al. (1996), citat per Viladomiu i Rosell (2004), p. 7. 
20 Elaboració pròpia a partir d’Idescat, censos del 1999 i 2009. Dades comparables entre els censos de 1999 i 2009. 
21 Vegeu a l'annex l'exposició de cada tipologia de superfície, què és i què inclou. 
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MAPA 1.  Percentatge de la superfície agrària útil que ocupa cadascuna de les orientacions productives22 

Herbacis secà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbacis regadiu 

 

Cultius permanents 

 

Pastures 

 

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Per sobre d'aquesta àrea hi destaquen les comarques típicament de muntanya, on actualment hi predominen de 

manera molt clara les pastures extensives. Si ens fixem en el mapa 1, observem  que el pes de les superfícies de 

pastures sobre el total és majoritari sobretot a les comarques pirinenques, i adquireix també importància en el 

                                                           
22 Els mapes distribueixen els valors, des del màxim fins al mínim, per trams de categoria de proporció similar. D’aquesta manera, la proporció 

d’hectàrees de cada orientació que apareix a cadascun dels mapes no és comparable, segons la categoria, a la de la resta de mapes. 

.7.7.7.7.7.7.7.7.7

.9.9.9.9.9.9.9.9.9
1.11.11.11.11.11.11.11.11.1

5.75.75.75.75.75.75.75.75.7
3.63.63.63.63.63.63.63.63.6

4.24.24.24.24.24.24.24.24.2

.7.7.7.7.7.7.7.7.7

1.01.01.01.01.01.01.01.01.0

.3.3.3.3.3.3.3.3.3
8.28.28.28.28.28.28.28.28.2

.2.2.2.2.2.2.2.2.2
22.522.522.522.522.522.522.522.522.5

1.31.31.31.31.31.31.31.31.3

16.616.616.616.616.616.616.616.616.6

29.629.629.629.629.629.629.629.629.616.816.816.816.816.816.816.816.816.8

6.66.66.66.66.66.66.66.66.6

21.021.021.021.021.021.021.021.021.0

27.227.227.227.227.227.227.227.227.2

1.11.11.11.11.11.11.11.11.1
24.224.224.224.224.224.224.224.224.269.569.569.569.569.569.569.569.569.5

49.849.849.849.849.849.849.849.849.8
17.617.617.617.617.617.617.617.617.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6

.7.7.7.7.7.7.7.7.710.410.410.410.410.410.410.410.410.4

5.05.05.05.05.05.05.05.05.0

28.928.928.928.928.928.928.928.928.9
.5.5.5.5.5.5.5.5.5.7.7.7.7.7.7.7.7.7

.5.5.5.5.5.5.5.5.5
.7.7.7.7.7.7.7.7.7 5.45.45.45.45.45.45.45.45.48.48.48.48.48.48.48.48.48.4

1.81.81.81.81.81.81.81.81.8 3.23.23.23.23.23.23.23.23.2

24.524.524.524.524.524.524.524.524.5

.3.3.3.3.3.3.3.3.3

32.332.332.332.332.332.332.332.332.3

HRC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 17,5 al 34,8

Del 34,8 al 52,1

Menys del 17,5

Més de 52,1

HRC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 17,5 al 34,8

Del 34,8 al 52,1

Menys del 17,5

Més de 52,1

HRC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 17,5 al 34,8

Del 34,8 al 52,1

Menys del 17,5

Més de 52,1

.5.5.5.5.5.5.5.5.5

.1.1.1.1.1.1.1.1.1
.0.0.0.0.0.0.0.0.0

.8.8.8.8.8.8.8.8.8
5.35.35.35.35.35.35.35.35.3

.0.0.0.0.0.0.0.0.0

.1.1.1.1.1.1.1.1.1

.4.4.4.4.4.4.4.4.4

.9.9.9.9.9.9.9.9.9
.3.3.3.3.3.3.3.3.3

.2.2.2.2.2.2.2.2.2
8.98.98.98.98.98.98.98.98.9

2.72.72.72.72.72.72.72.72.7

14.114.114.114.114.114.114.114.114.1

8.98.98.98.98.98.98.98.98.98.18.18.18.18.18.18.18.18.1

1.71.71.71.71.71.71.71.71.7

12.812.812.812.812.812.812.812.812.8

45.045.045.045.045.045.045.045.045.0

2.82.82.82.82.82.82.82.82.8
18.618.618.618.618.618.618.618.618.620.020.020.020.020.020.020.020.020.0

11.511.511.511.511.511.511.511.511.5
5.45.45.45.45.45.45.45.45.415.315.315.315.315.315.315.315.315.3

27.227.227.227.227.227.227.227.227.269.869.869.869.869.869.869.869.869.8

7.27.27.27.27.27.27.27.27.2

40.440.440.440.440.440.440.440.440.4
82.882.882.882.882.882.882.882.882.873.773.773.773.773.773.773.773.773.7

88.688.688.688.688.688.688.688.688.6
86.986.986.986.986.986.986.986.986.9 76.076.076.076.076.076.076.076.076.082.182.182.182.182.182.182.182.182.1

86.486.486.486.486.486.486.486.486.4 57.157.157.157.157.157.157.157.157.1

57.957.957.957.957.957.957.957.957.9

86.486.486.486.486.486.486.486.486.4

54.754.754.754.754.754.754.754.754.7

CPC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 22,1 al 44,3

Del 44,3 al 66,4

Menys del 22,1

Més de 66,4

CPC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 22,1 al 44,3

Del 44,3 al 66,4

Menys del 22,1

Més de 66,4

CPC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 22,1 al 44,3

Del 44,3 al 66,4

Menys del 22,1

Més de 66,4

97.597.597.597.597.597.597.597.597.5

92.592.592.592.592.592.592.592.592.5
89.389.389.389.389.389.389.389.389.3

75.775.775.775.775.775.775.775.775.7
67.567.567.567.567.567.567.567.567.5

85.285.285.285.285.285.285.285.285.2

90.590.590.590.590.590.590.590.590.5

36.736.736.736.736.736.736.736.736.7

51.151.151.151.151.151.151.151.151.1
50.550.550.550.550.550.550.550.550.5

45.545.545.545.545.545.545.545.545.5
22.122.122.122.122.122.122.122.122.1

26.426.426.426.426.426.426.426.426.4

21.321.321.321.321.321.321.321.321.3

3.93.93.93.93.93.93.93.93.97.77.77.77.77.77.77.77.77.7

11.311.311.311.311.311.311.311.311.3

15.915.915.915.915.915.915.915.915.9

9.29.29.29.29.29.29.29.29.2

6.16.16.16.16.16.16.16.16.1
5.45.45.45.45.45.45.45.45.44.54.54.54.54.54.54.54.54.5

17.017.017.017.017.017.017.017.017.0
27.627.627.627.627.627.627.627.627.64.64.64.64.64.64.64.64.64.6

8.48.48.48.48.48.48.48.48.46.36.36.36.36.36.36.36.36.3
3.43.43.43.43.43.43.43.43.4

18.318.318.318.318.318.318.318.318.3

14.614.614.614.614.614.614.614.614.6
4.84.84.84.84.84.84.84.84.85.25.25.25.25.25.25.25.25.2

7.67.67.67.67.67.67.67.67.6
8.88.88.88.88.88.88.88.88.8 1.71.71.71.71.71.71.71.71.74.14.14.14.14.14.14.14.14.1

2.92.92.92.92.92.92.92.92.9 19.119.119.119.119.119.119.119.119.1

15.915.915.915.915.915.915.915.915.9

7.17.17.17.17.17.17.17.17.1

10.310.310.310.310.310.310.310.310.3

PC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 25,6 al 49,6

Del 49,6 al 73,5

Menys del 25,6

Més de 73,5

PC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 25,6 al 49,6

Del 49,6 al 73,5

Menys del 25,6

Més de 73,5

PC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 25,6 al 49,6

Del 49,6 al 73,5

Menys del 25,6

Més de 73,5

1.31.31.31.31.31.31.31.31.3

6.56.56.56.56.56.56.56.56.5
9.59.59.59.59.59.59.59.59.5

17.817.817.817.817.817.817.817.817.8
23.523.523.523.523.523.523.523.523.5

10.610.610.610.610.610.610.610.610.6

8.78.78.78.78.78.78.78.78.7

61.861.861.861.861.861.861.861.861.8

47.647.647.647.647.647.647.647.647.6
41.041.041.041.041.041.041.041.041.0

54.054.054.054.054.054.054.054.054.0
46.546.546.546.546.546.546.546.546.5

69.669.669.669.669.669.669.669.669.6

48.048.048.048.048.048.048.048.048.0

57.757.757.757.757.757.757.757.757.767.367.367.367.367.367.367.367.367.3

80.580.580.580.580.580.580.580.580.5

50.250.250.250.250.250.250.250.250.2

18.518.518.518.518.518.518.518.518.5

89.989.989.989.989.989.989.989.989.9
51.851.851.851.851.851.851.851.851.86.06.06.06.06.06.06.06.06.0

21.621.621.621.621.621.621.621.621.6
49.549.549.549.549.549.549.549.549.579.579.579.579.579.579.579.579.579.5

63.763.763.763.763.763.763.763.763.713.513.513.513.513.513.513.513.513.5

69.569.569.569.569.569.569.569.569.5

16.016.016.016.016.016.016.016.016.0
11.911.911.911.911.911.911.911.911.920.420.420.420.420.420.420.420.420.4

3.33.33.33.33.33.33.33.33.3
3.63.63.63.63.63.63.63.63.6 16.916.916.916.916.916.916.916.916.95.45.45.45.45.45.45.45.45.4

8.98.98.98.98.98.98.98.98.9 20.720.720.720.720.720.720.720.720.7

1.61.61.61.61.61.61.61.61.6

6.26.26.26.26.26.26.26.26.2

2.72.72.72.72.72.72.72.72.7

HSC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 23,4 al 45,5

Del 45,5 al 67,7

Menys del 23,4

Més de 67,7

HSC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 23,4 al 45,5

Del 45,5 al 67,7

Menys del 23,4

Més de 67,7

HSC (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 23,4 al 45,5

Del 45,5 al 67,7

Menys del 23,4

Més de 67,7



IMPACTE DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A CATALUNYA 

37 

cas d'algunes comarques centrals on també hi trobem molta presència de cultius herbacis, com seria el cas 

d’Osona, el Bages o el Vallès Oriental. 

La darrera àrea que cal destacar és la que conformen les comarques més meridionals de Catalunya i que es perfi-

la en el tercer mapa que s'exposa a la graella de la pàgina anterior. Parlem en aquest cas d'aquelles comarques 

on el pes de les superfícies amb cultius permanents adquireix una major importància. Es tracta de bona part de 

les comarques tarragonines i les més meridionals de Lleida. Aquesta Catalunya més de secà, amb una orografia 

més accidentada, centra els seus esforços en la producció de l'olivera, la vinya i, en menor proporció, la fruita se-

ca.   

3.3. L’ACTIVITAT RAMADERA: ORIENTACIONS PRODUCTIVES I DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 

Catalunya també és una regió sobretot ramadera. L’any 2011,  el 60,7% de la producció final agrària es va derivar 

de la producció animal, mentre que la producció vegetal, tot i ser molt important, va representar només el 

36,6%.23 El pes de l'activitat ramadera en el camp català adquireix especial rellevància sobretot, i per raons òbvi-

es, a la franja pirinenca on destaquen les pastures, així com també com a complement a algunes comarques més 

centrals, on la ramaderia intensiva en estabulació adquireix un paper central.   

Tot i això, la dedicació ramadera adquireix divergències significatives en funció de cada localització, atès que el 

tipus de ramaderia que es desenvolupa en una o altra comarca varia en funció de les especificitats de la contra-

da. El panell de mapes que es presenta a continuació recull el percentatge que suposa cada tipus de bestiar so-

bre el total d'unitats ramaderes que s'exploten a cada comarca; d'aquesta manera, l'exercici permet observar 

l'especialització ramadera que predomina a cada indret. 

Si prenem per exemple el primer mapa, que analitza el pes del bestiar boví dins del conjunt de la ramaderia de 

cada circumscripció,  observem amb claredat que les comarques on adquireix més rellevància es concentren al 

Pirineu, on predomina el boví de carn en producció semiextensiva, i a les comarques del nord-est, on l'activitat 

càrnia es veu complementada amb una activitat lletera també important. Cal remarcar que el mapa descriu sim-

plement l'especialització de cada circumscripció, i en cap cas cal llegir-lo com si fos una distribució dels efectius, 

atès que únicament ens indica quina és l’orientació ramadera del conjunt de les explotacions que se circumscri-

uen a cada comarca. 

La presència de pastures, que ajuda a comprendre la distribució de l'especialització bovina, determina també en 

bona mesura la distribució del pes del bestiar oví i cabrum dins de la ramaderia de cada comarca. En aquest se-

gon cas, que es visualitza en el segon mapa, la presència d'aquest tipus de bestiar esdevé més important en ter-

mes relatius a les comarques pirinenques, però també a les zones més muntanyoses del sud, i a les zones més 

urbanitzades, on aquest tipus de bestiar, sovint en presència escassa, permet aprofitar els pocs recursos a dispo-

sició. 

La distribució canvia quan tenim en compte l'explotació intensiva del porcs, aviram i conills. En aquest cas, l'ex-

plotació del porc adquireix més rellevància a les comarques cerealícoles de la Catalunya central, marcant una fai-

xa ampla que travessa tot Catalunya des del Pla de Lleida fins a l'Empordà. En canvi, l'explotació d'aviram i conills 

es presenta més important a les comarques litorals i sobretot del sud, especialment a la província de Tarragona. 

No cal dir que, en aquests casos, la presència de pastures no esdevé en cap cas determinant i, en canvi, la rama-

deria apareix de manera desvinculada del sòl i adquireix moltes vegades el paper de complement de les rendes 

estrictament agràries del pagès. 

Tot i que no apareix il·lustrat al panell de mapes, la presència més important de bestiar equí en el conjunt de la 

cabana ramadera apareix d'una banda a les zones urbanes, on l'explotació d'aquest bestiar va lligada a finalitats 

més vinculades a l'oci, i també a les de muntanya, sobretot als Pirineus, on s'explota extensivament per al seu 

aprofitament carni.24 

                                                           
23 DARPAiMN (2013), p. 3. 
24 Cens del 2009, Idescat. 
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MAPA 2.  Percentatge de les unitats ramaderes de cada tipus de bestiar sobre el total per comarques. Catalu-

nya, 2009 

Boví 

 

Oví i cabrum 

 

Porcí 

 

Aviram i conills 

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

3.4. TIPOLOGIA DE LES EXPLOTACIONS 

A Catalunya hi trobem, segons dades del Cens del 2009, un total de 60.839 explotacions, de les quals només el 

20% són explotacions amb ramaderia, i la majoria són amb terres. Aquestes explotacions conreen 1.147.532 

d'hectàrees de SAU, de les quals, el 20,6% són de regadiu, i el 30,9% es dediquen a pastures. 
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28.228.228.228.228.228.228.228.228.2

6.66.66.66.66.66.66.66.66.6
10.010.010.010.010.010.010.010.010.0

3.33.33.33.33.33.33.33.33.3

5.75.75.75.75.75.75.75.75.7

1.91.91.91.91.91.91.91.91.9

3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
4.24.24.24.24.24.24.24.24.2

3.93.93.93.93.93.93.93.93.9
1.41.41.41.41.41.41.41.41.4

2.42.42.42.42.42.42.42.42.4

2.62.62.62.62.62.62.62.62.6

4.24.24.24.24.24.24.24.24.21.81.81.81.81.81.81.81.81.8

2.42.42.42.42.42.42.42.42.4

4.54.54.54.54.54.54.54.54.5

1.31.31.31.31.31.31.31.31.3

.5.5.5.5.5.5.5.5.5
1.21.21.21.21.21.21.21.21.2.6.6.6.6.6.6.6.6.6

3.43.43.43.43.43.43.43.43.4
5.15.15.15.15.15.15.15.15.12.72.72.72.72.72.72.72.72.7

2.52.52.52.52.52.52.52.52.5.9.9.9.9.9.9.9.9.9

7.87.87.87.87.87.87.87.87.8

33.433.433.433.433.433.433.433.433.4
9.99.99.99.99.99.99.99.99.91.71.71.71.71.71.71.71.71.7

5.65.65.65.65.65.65.65.65.6
3.53.53.53.53.53.53.53.53.5 2.62.62.62.62.62.62.62.62.63.53.53.53.53.53.53.53.53.5

4.94.94.94.94.94.94.94.94.9 58.558.558.558.558.558.558.558.558.5

1.81.81.81.81.81.81.81.81.8

4.04.04.04.04.04.04.04.04.0

1.41.41.41.41.41.41.41.41.4

V9 (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 1,9 al 3,5

Del 3,5 al 5,5

Menys del 1,9

Més del 5,5

V9 (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 1,9 al 3,5

Del 3,5 al 5,5

Menys del 1,9

Més del 5,5

V9 (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 1,9 al 3,5

Del 3,5 al 5,5

Menys del 1,9

Més del 5,5

32.732.732.732.732.732.732.732.732.7

17.617.617.617.617.617.617.617.617.6
10.410.410.410.410.410.410.410.410.4

29.829.829.829.829.829.829.829.829.8
67.167.167.167.167.167.167.167.167.1

6.66.66.66.66.66.66.66.66.6

19.219.219.219.219.219.219.219.219.2

77.377.377.377.377.377.377.377.377.3

75.175.175.175.175.175.175.175.175.1
50.550.550.550.550.550.550.550.550.5

74.674.674.674.674.674.674.674.674.6
78.878.878.878.878.878.878.878.878.8

75.375.375.375.375.375.375.375.375.3

71.071.071.071.071.071.071.071.071.0

67.567.567.567.567.567.567.567.567.555.955.955.955.955.955.955.955.955.9

65.765.765.765.765.765.765.765.765.7

44.444.444.444.444.444.444.444.444.4

73.173.173.173.173.173.173.173.173.1

80.780.780.780.780.780.780.780.780.7
70.670.670.670.670.670.670.670.670.651.551.551.551.551.551.551.551.551.5

26.326.326.326.326.326.326.326.326.3
52.252.252.252.252.252.252.252.252.274.574.574.574.574.574.574.574.574.5

68.768.768.768.768.768.768.768.768.734.734.734.734.734.734.734.734.734.7
.0.0.0.0.0.0.0.0.0

42.442.442.442.442.442.442.442.442.4

15.415.415.415.415.415.415.415.415.4
14.014.014.014.014.014.014.014.014.051.151.151.151.151.151.151.151.151.1

36.236.236.236.236.236.236.236.236.2
68.468.468.468.468.468.468.468.468.4 13.713.713.713.713.713.713.713.713.733.933.933.933.933.933.933.933.933.9

31.531.531.531.531.531.531.531.531.5 .1.1.1.1.1.1.1.1.1

30.030.030.030.030.030.030.030.030.0

47.447.447.447.447.447.447.447.447.4

60.160.160.160.160.160.160.160.160.1

V10 (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 29,8 al 50,4

Del 50,4 al 68,6

Menys del 29,8

Més del 68,6

V10 (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 29,8 al 50,4

Del 50,4 al 68,6

Menys del 29,8

Més del 68,6

V10 (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 29,8 al 50,4

Del 50,4 al 68,6

Menys del 29,8

Més del 68,6

1.31.31.31.31.31.31.31.31.3

6.76.76.76.76.76.76.76.76.7
.1.1.1.1.1.1.1.1.1

6.96.96.96.96.96.96.96.96.9
6.56.56.56.56.56.56.56.56.5

21.521.521.521.521.521.521.521.521.5

.3.3.3.3.3.3.3.3.3

1.31.31.31.31.31.31.31.31.3

2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
13.913.913.913.913.913.913.913.913.9

10.210.210.210.210.210.210.210.210.2
14.014.014.014.014.014.014.014.014.0

11.311.311.311.311.311.311.311.311.3

8.88.88.88.88.88.88.88.88.8

14.414.414.414.414.414.414.414.414.416.716.716.716.716.716.716.716.716.7

13.113.113.113.113.113.113.113.113.1

27.827.827.827.827.827.827.827.827.8

15.915.915.915.915.915.915.915.915.9

14.614.614.614.614.614.614.614.614.6
24.624.624.624.624.624.624.624.624.644.444.444.444.444.444.444.444.444.4

46.246.246.246.246.246.246.246.246.2
10.710.710.710.710.710.710.710.710.718.018.018.018.018.018.018.018.018.0

17.917.917.917.917.917.917.917.917.962.362.362.362.362.362.362.362.362.3
.0.0.0.0.0.0.0.0.0

22.222.222.222.222.222.222.222.222.2

5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
62.762.762.762.762.762.762.762.762.745.545.545.545.545.545.545.545.545.5

49.449.449.449.449.449.449.449.449.4
27.727.727.727.727.727.727.727.727.7 74.074.074.074.074.074.074.074.074.060.360.360.360.360.360.360.360.360.3

59.159.159.159.159.159.159.159.159.1 16.416.416.416.416.416.416.416.416.4

66.566.566.566.566.566.566.566.566.5

47.147.147.147.147.147.147.147.147.1

37.137.137.137.137.137.137.137.137.1

AVIRAMIC_A (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 16,4 al 44,4

Del 8,8 al 16,4

Menys del 8,8

Més del 44,4

AVIRAMIC_A (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 16,4 al 44,4

Del 8,8 al 16,4

Menys del 8,8

Més del 44,4

AVIRAMIC_A (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 16,4 al 44,4

Del 8,8 al 16,4

Menys del 8,8

Més del 44,4

AVIRAMIC_A (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 16,4 al 44,4

Del 8,8 al 16,4

Menys del 8,8

Més del 44,4
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La majoria de les terres, el 57,5%, s'exploten sota el règim de propietat, tot i que el 30,8% es troba sota arrenda-

ment i l’11,8% sota figures com ara la parceria. El 89,9% de les explotacions es materialitzen al voltant d'una per-

sona física, si bé el 4,9% són societats, el 0,2% entitats públiques, el 0,7% cooperatives i el 4,3% altres figures. 

El 44,5% de la SAU a Catalunya es troba sembrada d'herbacis, seguida en importància per les pastures, que ja 

hem situat en el 30'9%, de fruiters, 9,7%, d'oliverar, 8,8%, i vinya, 5,3%. 

Com dèiem, el 20% de les explotacions són explotacions amb ramaderia, i d'aquestes, només 1.325 són sense 

terres. Com s'ha vist, el pes de la ramaderia és molt important al camp català, on suma un total de  2.738.275 

unitats ramaderes, una xifra que suposa unes 45 unitats ramaderes (UR) per explotació, o unes 2,39 UR per hec-

tàrea de SAU. Si tenim en compte només les explotacions ramaderes, la mitjana és de 203,2 UR per explotació. 

L'agricultura catalana també es podria qualificar de mitjanament intensiva en l'ús de treball. De mitjana, a Cata-

lunya s'apliquen unes 5,5 UTA per cada 100 hectàrees de SAU, unes 1,04 UTA per explotació.25  

De mitjana, les explotacions catalanes produeixen una producció estandarditzada total (PET) d'uns 69.617 euros.   

Aquesta PET varia molt en funció de l’orientació tecnicoeconòmica (OTE) de cada explotació. Les explotacions ori-

entades a l'explotació de granívors són les que tenen la PET mitjana per explotació més alta, d'uns 432.569,2 eu-

ros, mentre que l'OTE Agricultura general és la que la té més baixa, de només 12.779,8 euros.  El 56,8% del PET 

de l'agricultura catalana es genera en les explotacions d'OTE granívors, és a dir, en aquelles explotacions on l'in-

grés majoritàriament prové de l'explotació de bestiar monogàstric en explotacions intensives.26  

3.4.1. DIMENSIÓ FÍSICA 

La dimensió mitjana de les explotacions agropecuàries catalanes se situa al voltant de les 19 hectàrees de SAU 

per explotació.27 Tal com es pot llegir al mapa 3, aquesta mitjana amaga divergències territorials que, no obstant 

això, segueixen un patró força estable, atès que mostren una disminució de la dimensió mitjana de les explotaci-

ons en termes de SAU a mesura que baixem des del nord al sud. 

Les comarques pirinenques de muntanya, orientades sobretot a la ramaderia extensiva, són les que mostren una 

dimensió mitjana de les explotacions en termes de SAU més alta, essent les de la Vall d’Aran les més extenses, 

amb més de 200 hectàrees per explotació. A mesura que es baixa d’altitud, la dimensió mitjana també disminu-

eix. Les comarques bladeres de la franja central són les que s’aproximen més a la mitjana catalana. Al sud, jus-

tament a la Catalunya més orientada als cultius llenyosos permanents de secà, és on les explotacions mostren la 

dimensió mitjana més reduïda.     

En general, la ramaderia també se situa a la part més septentrional de Catalunya. Tot i això, la dimensió de les 

explotacions en termes d’unitats ramaderes adquireix més grandària a les comarques cerealícoles de la franja 

central, on s’engreixen sobretot granívors, mentre que en mostra menys a les de muntanya, on la ramaderia se 

centra en l’aprofitament extensiu d’herbívors.  

El fet que la configuració del mapa variï en funció de si s’inclouen o no les explotacions no ramaderes en el càlcul 

de la mitjana ens informa, a més, que trobem algunes comarques, sobretot a la Catalunya central, on la implan-

tació de la ramaderia intensiva s’hi troba més estesa, mentre que a d’altres no tant. Aquest seria per exemple el 

cas de la comarca d’Osona, que és l’única on, tal com mostra el mapa 5, el percentatge d’explotacions amb OTE 

granívors hi és majoritari.  

                                                           
25 Comptabilitzant tant les UTA derivades de treball directe com indirecte. Càlculs d’elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
26 Concretament, les explotacions de l'OTE d'Agricultura general, tenen un PET mitjà de 12.779,8 euros, i representen el 4,2% del total de la 

producció, les d'horticultura, un PET mitjà de 208.977,1 euros i un pes del 6,8%, les de  conreus llenyosos, de 22.238,8 euros i un pes del 

15,9%, les d'herbívors, 94.938,8 euros i el 11,6%, les de granívors, 432.569,2 euros i el 56,8%, les de policultius, 20.139,2 euros i el 1,2%, 

les de ramaderia mixta, 199.601,2 i el 2,1% i finalment les de conreus i ramaderia, amb una mitjana de 55.854 euros i el 1,5%. Elaboració 

pròpia a partir del Cens 2009, Idescat. 
27 Concretament, unes 18,9 si es té en compte les explotacions sense terres i unes 19,5 si no es tenen en compte. 
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MAPA 3.  Tipologia mitjana de les explotacions agropecuàries a les comarques catalanes, 2009 

Superfície agrària útil per explotació 

 

Unitats: hectàrees. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Producció estandarditzada total per explotació 

 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Unitats ramaderes per explotació 

 

Unitats: UR/explotació.  

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Unitats ramaderes per explotació ramadera 

 

Unitats: UR/explotació ramadera. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Curiosament, a Osona, el volum de bestiar s’assoleix sobretot per la presència de més explotacions amb orienta-

ció ramadera, atès que, tal com indica el segon mapa ramader, la dimensió mitjana de les explotacions ramade-

res, tot i ser important, es mostra molt menor que la que adquireixen les explotacions del Pla de Lleida. 

203.9203.9203.9203.9203.9203.9203.9203.9203.9

163.8163.8163.8163.8163.8163.8163.8163.8163.8
111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9

46.746.746.746.746.746.746.746.746.7
59.959.959.959.959.959.959.959.959.9

76.376.376.376.376.376.376.376.376.3

54.154.154.154.154.154.154.154.154.1

26.726.726.726.726.726.726.726.726.7

39.739.739.739.739.739.739.739.739.7
21.321.321.321.321.321.321.321.321.3

59.559.559.559.559.559.559.559.559.5
29.029.029.029.029.029.029.029.029.0

29.229.229.229.229.229.229.229.229.2

25.025.025.025.025.025.025.025.025.0

22.022.022.022.022.022.022.022.022.020.620.620.620.620.620.620.620.620.6

23.523.523.523.523.523.523.523.523.5

18.318.318.318.318.318.318.318.318.3

16.316.316.316.316.316.316.316.316.3

34.534.534.534.534.534.534.534.534.5
22.422.422.422.422.422.422.422.422.415.915.915.915.915.915.915.915.915.9

5.15.15.15.15.15.15.15.15.1
16.616.616.616.616.616.616.616.616.625.825.825.825.825.825.825.825.825.8

18.518.518.518.518.518.518.518.518.513.813.813.813.813.813.813.813.813.8

19.319.319.319.319.319.319.319.319.3

6.06.06.06.06.06.06.06.06.0
12.312.312.312.312.312.312.312.312.311.111.111.111.111.111.111.111.111.1

6.56.56.56.56.56.56.56.56.5
8.78.78.78.78.78.78.78.78.7 7.67.67.67.67.67.67.67.67.64.94.94.94.94.94.94.94.94.9

8.88.88.88.88.88.88.88.88.8 13.913.913.913.913.913.913.913.913.9

7.47.47.47.47.47.47.47.47.4

11.611.611.611.611.611.611.611.611.6

10.510.510.510.510.510.510.510.510.5

SAUEA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 11,3 al 19,2

Del 19,2 al 29,2

Menys del 11,3

Més de 29,2

SAUEA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 11,3 al 19,2

Del 19,2 al 29,2

Menys del 11,3

Més de 29,2

SAUEA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 11,3 al 19,2

Del 19,2 al 29,2

Menys del 11,3

Més de 29,2

80037.380037.380037.380037.380037.380037.380037.380037.380037.3

57060.157060.157060.157060.157060.157060.157060.157060.157060.1
43599.043599.043599.043599.043599.043599.043599.043599.043599.0

87410.887410.887410.887410.887410.887410.887410.887410.887410.8
67624.767624.767624.767624.767624.767624.767624.767624.767624.7

54262.054262.054262.054262.054262.054262.054262.054262.054262.0

47084.247084.247084.247084.247084.247084.247084.247084.247084.2

145882.2145882.2145882.2145882.2145882.2145882.2145882.2145882.2145882.2

101044.9101044.9101044.9101044.9101044.9101044.9101044.9101044.9101044.9
72721.272721.272721.272721.272721.272721.272721.272721.272721.2

107477.6107477.6107477.6107477.6107477.6107477.6107477.6107477.6107477.6
123025.1123025.1123025.1123025.1123025.1123025.1123025.1123025.1123025.1

90822.190822.190822.190822.190822.190822.190822.190822.190822.1

107608.6107608.6107608.6107608.6107608.6107608.6107608.6107608.6107608.6

91236.791236.791236.791236.791236.791236.791236.791236.791236.7117997.1117997.1117997.1117997.1117997.1117997.1117997.1117997.1117997.1

144056.6144056.6144056.6144056.6144056.6144056.6144056.6144056.6144056.6

100708.6100708.6100708.6100708.6100708.6100708.6100708.6100708.6100708.6

90617.390617.390617.390617.390617.390617.390617.390617.390617.3
87032.087032.087032.087032.087032.087032.087032.087032.087032.0

110492.7110492.7110492.7110492.7110492.7110492.7110492.7110492.7110492.7
83797.683797.683797.683797.683797.683797.683797.683797.683797.652381.152381.152381.152381.152381.152381.152381.152381.152381.1

27820.327820.327820.327820.327820.327820.327820.327820.327820.390323.990323.990323.990323.990323.990323.990323.990323.990323.9

48704.448704.448704.448704.448704.448704.448704.448704.448704.4

39205.339205.339205.339205.339205.339205.339205.339205.339205.3
43194.643194.643194.643194.643194.643194.643194.643194.643194.636228.836228.836228.836228.836228.836228.836228.836228.836228.8

15406.715406.715406.715406.715406.715406.715406.715406.715406.7
29835.829835.829835.829835.829835.829835.829835.829835.829835.8 23529.923529.923529.923529.923529.923529.923529.923529.923529.924500.424500.424500.424500.424500.424500.424500.424500.424500.4

39571.439571.439571.439571.439571.439571.439571.439571.439571.4

31865.531865.531865.531865.531865.531865.531865.531865.531865.5

30496.130496.130496.130496.130496.130496.130496.130496.130496.1

35007.635007.635007.635007.635007.635007.635007.635007.635007.6

PETEA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 36228,7 al 67624,7

De 67624,7 al 100708,5

Menys de 36228,7

Més de 100708,5

PETEA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 36228,7 al 67624,7

De 67624,7 al 100708,5

Menys de 36228,7

Més de 100708,5

PETEA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 36228,7 al 67624,7

De 67624,7 al 100708,5

Menys de 36228,7

Més de 100708,5

52.252.252.252.252.252.252.252.252.2

51.751.751.751.751.751.751.751.751.7
43.543.543.543.543.543.543.543.543.5

61.061.061.061.061.061.061.061.061.0
54.754.754.754.754.754.754.754.754.7

44.144.144.144.144.144.144.144.144.1

51.551.551.551.551.551.551.551.551.5

134.5134.5134.5134.5134.5134.5134.5134.5134.5

102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1102.1
58.258.258.258.258.258.258.258.258.2

94.994.994.994.994.994.994.994.994.9
101.3101.3101.3101.3101.3101.3101.3101.3101.3

77.277.277.277.277.277.277.277.277.2

74.574.574.574.574.574.574.574.574.5

52.252.252.252.252.252.252.252.252.259.959.959.959.959.959.959.959.959.9

107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2

65.265.265.265.265.265.265.265.265.2

53.553.553.553.553.553.553.553.553.5

83.883.883.883.883.883.883.883.883.8
65.465.465.465.465.465.465.465.465.4103.6103.6103.6103.6103.6103.6103.6103.6103.6

13.413.413.413.413.413.413.413.413.4
46.646.646.646.646.646.646.646.646.632.432.432.432.432.432.432.432.432.4

11.811.811.811.811.811.811.811.811.867.867.867.867.867.867.867.867.867.8
.1.1.1.1.1.1.1.1.1

29.529.529.529.529.529.529.529.529.5

3.03.03.03.03.03.03.03.03.0
8.68.68.68.68.68.68.68.68.616.516.516.516.516.516.516.516.516.5

3.03.03.03.03.03.03.03.03.0
11.611.611.611.611.611.611.611.611.6 9.09.09.09.09.09.09.09.09.013.013.013.013.013.013.013.013.013.0

15.215.215.215.215.215.215.215.215.2 7.57.57.57.57.57.57.57.57.5

15.515.515.515.515.515.515.515.515.5

11.411.411.411.411.411.411.411.411.4

17.017.017.017.017.017.017.017.017.0

UREA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 13,3 al 51,5

Del 51,5 al 65,3

Menys del 13,3

Més de 65,3

UREA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 13,3 al 51,5

Del 51,5 al 65,3

Menys del 13,3

Més de 65,3

UREA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 13,3 al 51,5

Del 51,5 al 65,3

Menys del 13,3

Més de 65,3

72.272.272.272.272.272.272.272.272.2

66.266.266.266.266.266.266.266.266.2
50.650.650.650.650.650.650.650.650.6

94.994.994.994.994.994.994.994.994.9
142.1142.1142.1142.1142.1142.1142.1142.1142.1

58.258.258.258.258.258.258.258.258.2

57.157.157.157.157.157.157.157.157.1

191.7191.7191.7191.7191.7191.7191.7191.7191.7

144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2
90.090.090.090.090.090.090.090.090.0

167.3167.3167.3167.3167.3167.3167.3167.3167.3
331.4331.4331.4331.4331.4331.4331.4331.4331.4

157.9157.9157.9157.9157.9157.9157.9157.9157.9

223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9

134.4134.4134.4134.4134.4134.4134.4134.4134.4137.6137.6137.6137.6137.6137.6137.6137.6137.6

178.0178.0178.0178.0178.0178.0178.0178.0178.0

158.4158.4158.4158.4158.4158.4158.4158.4158.4

289.7289.7289.7289.7289.7289.7289.7289.7289.7

310.6310.6310.6310.6310.6310.6310.6310.6310.6
326.4326.4326.4326.4326.4326.4326.4326.4326.4471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2471.2

75.575.575.575.575.575.575.575.575.5
96.096.096.096.096.096.096.096.096.0173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6173.6

207.8207.8207.8207.8207.8207.8207.8207.8207.8653.3653.3653.3653.3653.3653.3653.3653.3653.3
2.52.52.52.52.52.52.52.52.5

75.875.875.875.875.875.875.875.875.8

33.833.833.833.833.833.833.833.833.8
111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3202.7202.7202.7202.7202.7202.7202.7202.7202.7

98.698.698.698.698.698.698.698.698.6
191.1191.1191.1191.1191.1191.1191.1191.1191.1 161.0161.0161.0161.0161.0161.0161.0161.0161.0210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7

189.1189.1189.1189.1189.1189.1189.1189.1189.1 32.632.632.632.632.632.632.632.632.6

237.3237.3237.3237.3237.3237.3237.3237.3237.3

180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8

229.9229.9229.9229.9229.9229.9229.9229.9229.9

URERA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 158,4 al 207,7

Del 90 al 158,4

Menys del 90

Més de 207,7

URERA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 158,4 al 207,7

Del 90 al 158,4

Menys del 90

Més de 207,7

URERA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 158,4 al 207,7

Del 90 al 158,4

Menys del 90

Més de 207,7

URERA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 158,4 al 207,7

Del 90 al 158,4

Menys del 90

Més de 207,7
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Tanmateix, tal com mostra el mapa 3, ambdues àrees mostren una alta concentració d’UR per hectàrea de SAU, 

fet que implica en qualsevol cas una localització clara d’una problemàtica afegida a l’hora de gestionar les dejec-

cions residuals de l’activitat ramadera, clarament ubicada al voltant del Pla d’Urgell i Osona. 

3.4.2. DIMENSIÓ ECONÒMICA 

Tal com s’avançava, la producció estandarditzada total mitjana per explotació a Catalunya se situa en els 69.617 

euros. No obstant això, només unes quantes comarques se situen per sobre d’aquest registre, totes elles a la part 

més septentrional de Catalunya. De fet, les comarques amb una mitjana més alta de PET per explotació es distri-

bueixen al llarg d’un arc que va des del Segrià fins a la Selva i el Maresme. Inclou una colla de comarques amb 

explotacions dedicades a l’horticultura, els regadius intensius i la ramaderia, especialment la de granívors, que tal 

com s’ha vist destaca per assolir la PET més alta per explotació. 

Per contra, les comarques amb la PET mitjana per explotació més baixa se situen totes elles a la part més meridi-

onal, incloent-hi la majoria de les comarques de la província de Tarragona, on gairebé totes se situen en uns re-

gistres per sota dels 36.228 euros per explotació. 

Tot i les divergències en els valors de la producció, cal tenir en compte que la producció no descompta els con-

sums intermedis, i la PET per tant esdevé un mal indicador de la distribució del VAB per explotació, atès que les 

orientacions productives divergeixen també extraordinàriament d’un indret a l’altre. 

Tot i ser elaborat a partir de VAB dels comptes anuals de Catalunya, el mapa següent aproxima quina hauria de 

ser la distribució del VAB per explotació i del VAB per superfície agrària a Catalunya. Atès que el  cens del 2009 i 

l’enquesta que l’acompanyen abasta l’àmbit temporal 2009-2010, s’ha emprat per al seu càlcul la darrera dada 

de VAB, de l’any 2010.  

MAPA 4.  Distribució del VAB Agrari per explotació i superfície entre les comarques catalanes 

VAB per explotació 

 
Unitats: euros per explotació. 

Font: elaboració pròpia a partir dels comptes econòmics anuals per al 

2010 i del cens del 2009, Idescat. 

VAB per hectàrea SAU 

 
Unitats: euros per hectàrea. 

Font: elaboració pròpia a partir dels comptes econòmics anuals per al 

2010 i del cens del 2009, Idescat. 
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205872058720587205872058720587205872058720587

VABEXPLOTA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 20045,7 i 26958,2

Entre 26958,2 i 53344,2

Menys de 20045,7

Més de 53344,2

VABEXPLOTA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 20045,7 i 26958,2

Entre 26958,2 i 53344,2

Menys de 20045,7

Més de 53344,2

VABEXPLOTA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 20045,7 i 26958,2

Entre 26958,2 i 53344,2

Menys de 20045,7

Més de 53344,2

31.231.231.231.231.231.231.231.231.2

128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9
148.9148.9148.9148.9148.9148.9148.9148.9148.9

978.4978.4978.4978.4978.4978.4978.4978.4978.4
258.9258.9258.9258.9258.9258.9258.9258.9258.9

297.2297.2297.2297.2297.2297.2297.2297.2297.2

815.2815.2815.2815.2815.2815.2815.2815.2815.2

2061.32061.32061.32061.32061.32061.32061.32061.32061.3

1549.21549.21549.21549.21549.21549.21549.21549.21549.2
1363.41363.41363.41363.41363.41363.41363.41363.41363.4

762.6762.6762.6762.6762.6762.6762.6762.6762.6
1306.21306.21306.21306.21306.21306.21306.21306.21306.2

1381.01381.01381.01381.01381.01381.01381.01381.01381.0

2254.32254.32254.32254.32254.32254.32254.32254.32254.3

3221.73221.73221.73221.73221.73221.73221.73221.73221.72893.42893.42893.42893.42893.42893.42893.42893.42893.4

1992.51992.51992.51992.51992.51992.51992.51992.51992.5

3485.63485.63485.63485.63485.63485.63485.63485.63485.6

3410.43410.43410.43410.43410.43410.43410.43410.43410.4

602.3602.3602.3602.3602.3602.3602.3602.3602.3
1231.41231.41231.41231.41231.41231.41231.41231.41231.43929.53929.53929.53929.53929.53929.53929.53929.53929.5

40564.640564.640564.640564.640564.640564.640564.640564.640564.6
1731.71731.71731.71731.71731.71731.71731.71731.71731.7891.8891.8891.8891.8891.8891.8891.8891.8891.8

508.2508.2508.2508.2508.2508.2508.2508.2508.21607.71607.71607.71607.71607.71607.71607.71607.71607.7

2346.62346.62346.62346.62346.62346.62346.62346.62346.6

9028.29028.29028.29028.29028.29028.29028.29028.29028.2
1706.31706.31706.31706.31706.31706.31706.31706.31706.31244.71244.71244.71244.71244.71244.71244.71244.71244.7

782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0782.0
1153.21153.21153.21153.21153.21153.21153.21153.21153.2 3567.53567.53567.53567.53567.53567.53567.53567.53567.52870.82870.82870.82870.82870.82870.82870.82870.82870.8

1334.61334.61334.61334.61334.61334.61334.61334.61334.6

2771.72771.72771.72771.72771.72771.72771.72771.72771.7

850.9850.9850.9850.9850.9850.9850.9850.9850.9

2010.12010.12010.12010.12010.12010.12010.12010.12010.1

VABSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 1549,1 i 2870,8

Entre 850,9 i 1549,1

Menys de 850,9

Més de 2870,8

VABSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 1549,1 i 2870,8

Entre 850,9 i 1549,1

Menys de 850,9

Més de 2870,8

VABSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 1549,1 i 2870,8

Entre 850,9 i 1549,1

Menys de 850,9

Més de 2870,8

VABSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Entre 1549,1 i 2870,8

Entre 850,9 i 1549,1

Menys de 850,9

Més de 2870,8
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MAPA 5.  Tipologia de l'agricultura desenvolupada a les comarques catalanes, 2009 

Producció econòmica total per hectàrea SAU 

 
Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Unitats de treball anualitzades per SAU 

 
Unitats: UTA totals/100 hectàrees. Inclou UTA directament i indirec-

tament  aplicades. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

Unitats ramaderes per hectàrea SAU 

 
Unitats: UR/hectàrea. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

 

OTE predominant de les explotacions de la comarca 

 
Unitats: percentatge d'explotacions de l'OTE majoritària. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, Idescat. 

 

  

395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9395.9

356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1356.1
404.8404.8404.8404.8404.8404.8404.8404.8404.8

1905.21905.21905.21905.21905.21905.21905.21905.21905.2
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3562.13562.13562.13562.13562.13562.13562.13562.13562.13312.13312.13312.13312.13312.13312.13312.13312.13312.1

2373.82373.82373.82373.82373.82373.82373.82373.82373.8
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4622.64622.64622.64622.64622.64622.64622.64622.64622.6

4385.94385.94385.94385.94385.94385.94385.94385.94385.9

2674.12674.12674.12674.12674.12674.12674.12674.12674.1

3418.23418.23418.23418.23418.23418.23418.23418.23418.2

PETSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 2091,7 al 3418,1

De 3418,1 al 5084,9

Menys de 2091,7

Més de 5084,9

PETSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 2091,7 al 3418,1

De 3418,1 al 5084,9

Menys de 2091,7

Més de 5084,9

PETSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 2091,7 al 3418,1

De 3418,1 al 5084,9

Menys de 2091,7

Més de 5084,9
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1.71.71.71.71.71.71.71.71.7
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11.511.511.511.511.511.511.511.511.5 8.78.78.78.78.78.78.78.78.7

9.69.69.69.69.69.69.69.69.6

8.18.18.18.18.18.18.18.18.1

7.97.97.97.97.97.97.97.97.9

UTASAUDA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 3 a 6

De 6 al 8

Menys de 3

Més de 8

UTASAUDA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 3 a 6

De 6 al 8

Menys de 3

Més de 8

UTASAUDA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

De 3 a 6

De 6 al 8

Menys de 3

Més de 8
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.9.9.9.9.9.9.9.9.9

.6.6.6.6.6.6.6.6.6
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2.12.12.12.12.12.12.12.12.1

1.01.01.01.01.01.01.01.01.0

1.71.71.71.71.71.71.71.71.7

URSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 0,9 al 1,7

Del 1,7 al 2,9

Menys del 0,9

Més de 2,9

URSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 0,9 al 1,7

Del 1,7 al 2,9

Menys del 0,9

Més de 2,9

URSAUA (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

Del 0,9 al 1,7

Del 1,7 al 2,9

Menys del 0,9

Més de 2,9

61.361.361.361.361.361.361.361.361.3

69.269.269.269.269.269.269.269.269.2
80.280.280.280.280.280.280.280.280.2

48.848.848.848.848.848.848.848.848.8
38.338.338.338.338.338.338.338.338.3

60.960.960.960.960.960.960.960.960.9

78.678.678.678.678.678.678.678.678.6

31.731.731.731.731.731.731.731.731.7

32.832.832.832.832.832.832.832.832.8
38.038.038.038.038.038.038.038.038.0

45.445.445.445.445.445.445.445.445.4
45.545.545.545.545.545.545.545.545.5

43.843.843.843.843.843.843.843.843.8

32.832.832.832.832.832.832.832.832.8

46.346.346.346.346.346.346.346.346.347.447.447.447.447.447.447.447.447.4

38.438.438.438.438.438.438.438.438.4

33.333.333.333.333.333.333.333.333.3
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49.549.549.549.549.549.549.549.549.5
41.141.141.141.141.141.141.141.141.155.355.355.355.355.355.355.355.355.3

56.856.856.856.856.856.856.856.856.874.774.774.774.774.774.774.774.774.7

32.232.232.232.232.232.232.232.232.2

47.347.347.347.347.347.347.347.347.3
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95.695.695.695.695.695.695.695.695.6
92.092.092.092.092.092.092.092.092.0 85.685.685.685.685.685.685.685.685.684.884.884.884.884.884.884.884.884.8

83.883.883.883.883.883.883.883.883.8 61.061.061.061.061.061.061.061.061.0

72.072.072.072.072.072.072.072.072.0

92.192.192.192.192.192.192.192.192.1

66.166.166.166.166.166.166.166.166.1

EPMOTE (Comarques - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC)

1.Agricultura general

2.Horticultura

3.Conreus llenyosos

4.Herbívors

5.Granívors
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Tot i que no difereix molt de la distribució de la PET per explotació i per hectàrea, el mapa elaborat amb el VAB 

perfila més la concentració de les superfícies més productives al llarg del litoral, sobretot el més septentrional, i 

reprodueix l’arc que travessa la meitat nord de Catalunya que dibuixaven també les mitjanes comarcals de la PET 

per explotació. 

Per tant doncs, ambdues aproximacions confirmen el rendiment per explotació més baix que trobem a les comar-

ques més meridionals, i dibuixen una zona amb rendiments per explotació per sobre de la mitjana i una zona amb 

rendiments per explotació que se situen per sota. 

La divergència també es reprodueix quan s’analitza el nombre d’hores de feina que s’aplica a les tasques agràries 

a cada comarca. El panell de mapes 5 presenta una distribució del nombre d’UTA per hectàrea Sau que 

s’apliquen de mitjana a cada comarca.  

Tal com es pot observar, les comarques més intensives en l’ús de treball se  situen a la costa i sobretot a la part 

més meridional de Catalunya. Les comarques de muntanya, amb explotacions que s’orienten sobretot a la cria ex-

tensiva de bestiar se situen en les mitjanes més baixes. El Maresme destaca com un enclavament peculiar, amb 

una presència d’UTA per hectàrea molt més elevada que la resta, molt vinculat a les explotacions intensives que 

s’hi ubiquen, que tal com destaca el darrer mapa, estan orientades sobretot a l’horticultura. 

Tot i això, més endavant, en el següent epígraf, es durà a terme una anàlisi més detallada del treball associat a 

les tasques agrícoles a Catalunya, que també difereix en funció de si es tracta de treball assalariat o treball autò-

nom generat ja sigui pel cap de l’explotació o també per qualsevol altre membre de la família.  

Percepció del sector agropecuari a Catalunya 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d’Agricultura del 

Parlament Europeu28 

Tenim una agricultura que té una sèrie d’avantatges. La primera és que està dins d’una economia industrial, molt 

especialitzada, la qual cosa afavoreix una alta integració del sector primari amb l’agroindústria i amb la resta de 

branques econòmiques. La segona és la proximitat de l’àrea de consum, com és l’àrea metropolitana de Barcelo-

na, amb unes pautes de consum molt madures. Com a desavantatge, el nostre sistema de ramaderia intensiva, 

que és molt eficient, però tenim una de les despeses més altes d’Europa, la qual cosa és una gran feblesa en un 

moment de globalització i comporta una alta dependència de les importacions i una gran vulnerabilitat a la volati-

litat dels preus. També hi ha un component de salut pública important, atès que Espanya és dels països que té 

més despesa farmacèutica ramadera en antimicrobians. Cal destacar també l’elevada contaminació de purins i 

les emissions d’efecte hivernacle. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.29  

Tenim una agricultura amb dificultat. Gran superfície de muntanya i poca aigua. Malgrat les dificultats, Catalunya 

ha captat aigua de les muntanyes i les ha mantingut en dipòsit, la qual cosa ha permès establir una bona xarxa 

de regadiu que té pràcticament un terç de la nostra superfície conreada. No obstant això, les muntanyes ens han 

impedit tenir una agricultura competitiva en les grans zones de Catalunya i, per tant, tenim poca superfície conre-

ada. Com a punts forts, destaquen que el sector agropecuari català és un sector molt integrat a la indústria i el 

segon clúster agroalimentari d’Europa; la notable capacitat i orientació exportadora; la cuina reputada i l’alta ca-

pacitat de consumir, que crea sinèrgies amb el món rural. Els punts febles de Catalunya són l’excessiva dispersió 

en la comercialització de la producció, el cooperativisme poc competitiu i la pressió mediambientalista despropor-

cionada. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona.30 

L’agricultura catalana és molt diversa. També és una agricultura periurbana, amb els avantatges i inconvenients 

que això implica. Pel que fa als avantatges, cal destacar el mercat de proximitat. És una agricultura sotmesa a les 

pressions d’un turisme molt important i molt sotmesa als canvis d’utilització del sòl. Catalunya té un sector rama-

der intensiu sobredimensionat. És un model basat en contractes d’integració molt catalans. És un model sum-

                                                           
28 Compareixença celebrada el dia 19 de desembre de 2014 al CTESC. 
29 Compareixença celebrada el dia 11 de novembre de 2014 al CTESC. 
30 Compareixença celebrada el dia 28 d'octubre de 2014 al CTESC. 
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mament integrat i potenciat des de la indústria dels pinsos. És un model que s’ha basat en competir en preus–

costos i només s’aguanta si pot moure grans quantitats de matèria primera, de pinso, el més barat possible. És 

un sector amb forta dependència de la importació de soja, blat de moro i d’altres components que s’utilitzen en 

l’alimentació animal. És un sector exportador. Es produeix més carn de la que es consumeix i se n’exporta bastan-

ta. És un model que té molta tendència a la concentració territorial de les granges, la qual cosa genera problemes 

d’índole ambiental. 

Cal entendre que l’agricultura catalana està bastant sotmesa a un ajustament no estructural, en el sentit que el 

creixement està basat en economia de diversificació, no necessàriament d’escala. 

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’agricultura de la Comissió Europea.31 

L’agricultura catalana es caracteritza per la diversitat de models productius: d’una banda, un clúster agroindustri-

al molt potent amb una agricultura bastant intensificada i orientada a l’exportació, amb els problemes i febleses 

que això genera a nivell ambiental i de funcionament de la cadena. Hi ha grans oportunitats a escala internacio-

nal. El sector porcí, amb unes bones perspectives, és l’exemple més clar d’aquest model. Però Catalunya també 

té una agricultura de proximitat orientada al consum local: les perspectives de l’agricultura de proximitat són molt 

bones.  

L’agricultura ha recuperat un rol estratègic que no havia tingut durant molts anys. Des de la pujada de preus de 

l’any 2006 hem experimentat un canvi radical dels preus de les primeres matèries. Les projeccions de la FAO in-

sisteixen en què hem d’augmentar un 60% la producció d’aliments. 

Els mercats agraris cada vegada són més volàtils i dependents de factors aliens al propi mercat (sia decisions po-

lítiques, mercats financers, preus energètics...). Tot això complica la gestió dels mercats agraris i ens obliga a 

conviure amb la incertesa. El bloqueig de Rússia confirma aquesta dinàmica. vinculat a un rol cada vegada més 

important i estratègic de l’energia. 

3.5. OCUPACIÓ 

En aquest apartat s’analitza la situació de la mà d’obra del sector agropecuari a Catalunya i per comarques l’any 

2009 i la seva evolució respecte de l’any 1999. Així mateix, s’analitza la situació a Catalunya en el context estatal  

i en comparació amb la resta de regions europees. 

Són diverses les fonts que proporcionen informació relativa a l’ocupació del sector agropecuari, cadascuna d’elles 

amb un abast i una metodologia diferents. D’entre aquestes fonts, en aquest Informe s’ha optat per utilitzar el 

Cens agrari, de caràcter decennal, atès que és la font que proporciona la informació més exhaustiva sobre les ca-

racterístiques de l’ocupació a les explotacions agràries. En particular, les dades del cens recullen informació so-

bre algunes categories de persones ocupades en el sector agropecuari que no estan incloses en altres fonts, 

principalment la mà d’obra familiar i l’ocupació a temps parcial. D’altra banda, també s’utilitzen les dades de 

l’Enquesta de població activa per mesurar el nivell d’ocupació del sector en relació amb l’ocupació total i amb la 

d’altres sectors de l’economia. Finalment, mitjançant les dades de la comptabilitat regional es mostra la remune-

ració del treball en el sector.             

Característiques de l’ocupació en el sector 

D’acord amb l’Enquesta de població activa, la població ocupada en les activitats d’agricultura, ramaderia, silvicul-

tura i pesca32 és de 57.900 persones l’any 2009. Aquesta xifra representa l’1,8% del total de l’ocupació a Catalu-

nya, la qual cosa situa el sector en el penúltim lloc pel que fa a volum d’ocupació (en darrer lloc se situen les in-

dústries extractives, energia, aigua i residus). L’any 1999, la població ocupada en les activitats esmentades era 

de 85.500 persones (27.600 persones més que l’any 2009), la qual cosa representava el 3,3% del total de 

l’ocupació a Catalunya, un percentatge superior al registrat l’any 2009.     

A continuació, es fa una anàlisi de l’ocupació al sector agropecuari l’any 2009, així com de la seva evolució res-

pecte de l’any 1999 (evolució intercensal), en l’àmbit de Catalunya i per comarques administratives. Per tal de fer 

                                                           
31 Compareixença celebrada el dia 29 de gener de 2015 al CTESC. 
32 Els resultats que proporciona l’EPA sobre població ocupada segons activitat econòmica agrupen l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i 

la pesca.    
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comparables les dades d’ambdós censos, l’Idescat ha fet una adaptació de l’arxiu del cens del 1999 a la població 

estudiada l’any 2009 i ha presentat unes taules bàsiques respecte d’algunes variables. Per tant, en aquest epí-

graf s’inclou únicament l’anàlisi de l’evolució d’aquelles variables respecte de les quals l’Idescat ha presentat re-

sultats comparables entre ambdós censos.  

La mà d’obra agrària considerada en els censos està constituïda per totes les persones que hagin superat l’edat 

d’escolaritat obligatòria (com a mínim 17 anys) i que hagin realitzat treballs agraris durant el període de referèn-

cia. També s’inclouen les persones que han arribat a l’edat de jubilació i continuen treballant a l’explotació. Les 

dades de treball en l’explotació s’expressen en nombre de persones, nombre de jornades treballades o en unitats 

de treball any (UTA). Una UTA equival al treball que fa una persona a temps complet durant un any: 228 jornades i 

més des del cens del 1999.             

L’any 2009, 146.229 persones (entre mà d’obra familiar i assalariada fixa),33 amb més o menys jornades, han 

treballat en les explotacions agràries catalanes, l’11,7% més que l’any 1999. La mà d’obra familiar, amb 119.994 

persones ocupades l’any 2009 (entre titulars d’explotacions i altres familiars), representa el 82% del total, mentre 

que l’any 1999 suposava el 86,1% del total de l’ocupació. Aquesta evolució és conseqüència de l’increment de 

l’ocupació assalariada fixa a les explotacions agràries catalanes: de les 18.161 persones ocupades l’any 1999 

s’ha passat a les 26.285 del 2009 (el 44,7% més). D’acord amb l’Idescat, aquests moviments de la població 

ocupada responen al fenomen d’integració i concentració en detriment de l’explotació familiar clàssica.   

De les 146.229 persones que treballen a les explotacions l’any 2009, 26.970 (el 18,4%) s’hi ha dedicat a temps 

complet, mentre que les que han treballat menys del 25 per cent (57 jornades) de la jornada anual a temps com-

plet (228 jornades o més) han estat 82.652 (el 56,5%), de les quals 50.734 són treballadors familiars diferents 

del titular.        

Atesa la incidència del temps parcial en les explotacions agràries, per poder copsar quin és el treball total esmer-

çat en el sector, es pot analitzar la mà d’obra en termes UTA. En aquest sentit, l’any 2009, les 146.229 persones 

esmentades anteriorment (mà d’obra familiar i assalariats fixos) equivalen a 54.963 UTA, és a dir, a persones 

treballant a temps complet. L’estudi del treball en UTA permet analitzar el treball total esmerçat en el camp cata-

là, atès que es disposa de dades sobre treball assalariat eventual i sobre treball no contractat directament per 

l’explotació (mà d’obra externa), com ara el personal d’empreses de serveis agraris (dades no disponibles quan 

es parla de treball en el sector en termes de persones ocupades). Així, l’any 2009, el treball total de les explotaci-

ons catalanes equival a 63.330 UTA, entre mà d’obra familiar, assalariada (fixa i eventual) i mà d’obra externa.  

Respecte de l’any 1999, el treball agrari ha disminuït en 10.681 UTA (el 14,4%), tendència que afecta sobretot la 

mà d’obra familiar (que representa el 60,9% del treball al camp català), la qual disminueix el 22,2%, fet que re-

flecteix una caiguda del temps que dedica la mà d’obra familiar a l’explotació; en canvi, la mà d’obra assalariada 

fixa augmenta el 7,5% (també creix el seu pes relatiu respecte del total de la mà d’obra agrària). Pel que fa a la 

mà d’obra assalariada eventual (el 10,6% de l’ocupació total), el seu treball equival a 6.741 UTA l’any 2009 (el 

17,5% menys que l’any 1999); i els treballadors no contractats directament per l’explotació, com ara el personal 

d’empreses de serveis agraris, equivalen a 1.626 UTA l’any 2009 (el 2,6% del total del treball agrari i el 4% del 

treball assalariat), que suposa un augment del 59,6% d’aquest tipus de treball al llarg del període 1999-2009.  

Considerant el treball mitjà per explotació, s’observa que més de la meitat de les explotacions tenen menys d’1 

UTA l’any 2009 (el 61,5) i que, en concret, el 45,2% tenen menys de 0,5 UTA. El 26,8% de les explotacions en te-

nen entre 1 i menys de 2, i el l’11,7% restant, més de 2. Al llarg del període 1999-2009, han augmentat les explo-

tacions de menys de 0,5 UTA (el 12,4%), però també les de 5 i més UTA (el 8,9%), és a dir, les que tenen més for-

ça de treball. D’altra banda, el treball mitjà que cada persona dedica a l’explotació tendeix a disminuir; les perso-

nes que més treball hi dediquen l’any 2009 són les assalariades fixes.  

 

 

 

                                                           
33 No s’inclouen les persones assalariades eventuals ni la mà d’obra no contractada directament per l’explotació perquè no hi ha informació 

disponible.  
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TAULA 3.  Evolució de les UTA segons el tipus de mà d’obra. Catalunya, 1999-2009 

  

UTA1 UTA/explotació UTA/persona2 

2009 Pes relatiu UTA 1999-093 Pes 1999-094 2009 1999-09 2009 1999-09 

Total 63.330 100,0 -14,4 0,0 1,0 -9,1 ... ... 

Mà d'obra familiar 38.563 60,9 -22,2 -6,1 0,7 -12,5 0,3 -25,0 

Titulars 22.762 35,9 -31,4 -8,9 0,4 -20,0 0,4 -20,0 

Altres familiars 15.801 25,0 -3,5 2,8 0,3 0,0 0,2 -33,3 

Mà d'obra assalariada 23.141 36,5 -1,2 4,9 1,4 40,0 ... ... 

Fixa 16.400 25,9 7,5 5,3 1,3 -38,1 0,6 -25,0 

Eventual 6.741 10,6 -17,5 -0,4 1,0 150,0 ... ... 

Mà d'obra externa 1.626 2,6 59,6 1,2 0,2 100,0 ... ... 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

(1) Una UTA equival al treball que fa una persona a temps complet durant un any. 

(2) Aquest indicador no es pot calcular en tots els casos perquè les dades sobre persones ocupades a les explotacions no estan disponibles 

per a algunes categories.  

(3) Evolució relativa de les UTA. 

(4) Evolució en punts percentuals. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.  

 

GRÀFIC 4.  Evolució del nombre d’explotacions segons les UTA. Catalunya, 1999-2009  

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Amb relació a l’edat de la mà d’obra, s’observa que els titulars d’explotació de 65 anys o més són els més nom-

brosos l’any 2009 (suposen el 33,2% del total), seguits dels que tenen entre 55 a 64 anys, que representen el 

28,3% del total. Pel que fa als caps d’explotació (el 74,9% dels quals coincideixen amb el titular, sent la resta o 

familiars del titular o assalariats fixos), s’observa que el grup més nombrós (el 27,9%) té entre 55 a 64 anys, se-

guit molt de prop pels que tenen 65 anys i més, que suposen el 27,3% dels caps d’explotació a Catalunya. Res-

pecte de l’any 1999, els titulars i caps d’explotació més joves han anat disminuint, mentre que han augmentat els 

de 65 i més anys. Aquesta tendència a l’envelliment observada pot derivar, a la llarga, en un escenari 

d’abandonament progressiu del camp, fet que podria comportar efectes negatius en termes mediambientals com 

a conseqüència de l’abandonament de les terres. Amb la integració dels objectius mediambientals en la nova 

PAC, aquesta es mostraria ineficaç si no pot revertir precisament aquesta tendència.     
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Tendència a l'envelliment dels titulars de les explotacions agràries 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris. Cap de Gabinet d’Anàlisi, Estudi i 

Prospectiva del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Hi ha una tendència general a l’envelliment de la societat i hi ha un major envelliment, encara que no molt gran, a 

les comarques de muntanya però l’agricultura potencialment competitiva té renovació generacional i fins i tot re-

torns. L’evolució de l’edat dels agricultors afiliats a la Seguretat Social no és d’envelliment, amb unes mitjanes 

d’acord amb les mitjanes generals. Hi ha gent que treballa i ja està jubilada, si bé hem de comptar els que figuren 

com a actius. Pel que fa a les dones, hi ha una discriminació amagada, atès que a la dona no se la considera i 

quan ja té una edat se la dóna d’alta a la Seguretat Social. 

La societat catalana no entén la importància que té l’agricultura. Cal tenir en compte que s’han produït canvis im-

portants en substituir persones per màquines i això ha portat a què els pagesos siguin minoria, si bé són competi-

tius i la gent no ho sap. Això s’ha traduït en el fet que els pagesos tenen poca influència, la qual cosa ha deformat 

la imatge de l’agricultor.  

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La tendència a l’envelliment dels titulars de les explotacions agràries és un mite. Com tots els sectors, el sector 

agropecuari ha patit una reducció de la mà d’obra que es necessita, però no és cert que tots els que treballen són 

gent gran. Un estudi sobre el terreny demostra que hi ha joves produint, però de vegades sota fórmules diferents 

a les clàssiques, i que hi ha molta població envellida que consta formalment, però de fet no hi treballa. El proble-

ma és que cobren la PAC. Si el dia que et jubilessis no poguessis cobrar la PAC, potser aquell dia s’acceleraria el 

procés de transferència de les terres als fills. D’altra banda, és un sector en què les barreres d’entrada són molt 

grans per als qui no són fills d’agricultors i això fa que els joves tinguin dificultats per entrar i, a més, quan entren, 

no resulten prou visibles. Els que es jubilen haurien de sortir del sector molt més marcadament i deixar pas a les 

generacions més joves. Però això no és fàcil i, a més, com l’esperança de vida és tan llarga, és més fàcil passar 

d’avis a néts que de pares a fills.  

Les dades que tenim no reflecteixen la realitat de les explotacions agràries. El cens ho és tot i el punt de partida 

de l’explotació agrària no el tenim. Això és una decisió política i, fins que no canviï, continuarem arrossegant un 

nombre d’explotacions agràries que és molt més elevat que la realitat i això porta a tenir un 40% de les explotaci-

ons agràries, aproximadament, amb un titular de més de 65 anys. Per tant, hi ha una sèrie d’anomalies. 

Quant al sexe, comparat amb la resta de l’economia, els homes constitueixen una majoria considerable de la mà 

d’obra de les explotacions catalanes (entre mà d’obra familiar i assalariada fixa). L’any 2009, el 67,4% d’aquesta 

mà d’obra són homes i el 32,6% són dones (en el cas concret de la mà d’obra assalariada fixa, els percentatges 

són del 85,9% d’homes i el 14,1% de dones). Pel que fa als caps d’explotació, el 82,9% són homes i el 17,1% do-

nes. Al llarg del període 1999-2009, s’observa un augment de la proporció de dones entre els titulars de les ex-

plotacions, així com entre els titulars que són caps d’explotació, encara que en menor mesura. Per tant, es pot 

afirmar que hi ha una presència baixa de dones en el sector agropecuari que, no obstant això, experimenta un 

lleuger increment, com a conseqüència de la incorporació de dones més joves a l’activitat agrària. Un factor que 

podria explicar en part aquesta situació és la invisibilitat que en ocasions té el treball de les dones en l’àmbit ru-

ral, amb la consegüent manca de registres al respecte. En aquest sentit, una de les diferències clares entre les 

dones del món rural (vinculades fonamentalment a les explotacions familiars agràries) i les del medi urbà és la 

seva relació amb la vida laboral. Tradicionalment, les dones rurals s’han ocupat de les tasques de la casa, mentre 

que l’home ha estat el responsable del treball en l’explotació familiar. Tanmateix, a la pràctica, aquesta divisió de 

rols no ha estat tan rígida, i les dones també s’han ocupat de les tasques de l’explotació, encara que sense estar 

donades d’alta a la Seguretat Social ni percebre un salari (García Sanz, 2009).    

Nivell formatiu 

La població ocupada al sector agrari34 es caracteritza per un nivell formatiu més baix que el de la població ocupa-

da de la resta de sectors: d’acord amb les dades de l’EPA de l’any 2009, el 60,1% dels ocupats de l’agricultura 

tenen estudis secundaris i superiors, enfront del 83,1% del total de la població ocupada i del 86,1% del sector 

                                                           
34 Les dades sobre nivell de formació assolit de la població ocupada per sectors d’activitat es refereixen a l’agricultura, la indústria, la cons-

trucció i els serveis.   
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serveis, el 81,2% de la indústria i el 70,4% del sector de la construcció. Respecte de l’any 2000,35 s’observa una 

lleugera millora, atès que fa deu anys el percentatge d’ocupats de l’agricultura amb estudis secundaris i superiors 

era del 57,2%; no obstant això, aquesta millora també és aplicable a la resta de sectors.  

Segons les dades del Cens agrari de l’any 2009, la formació agrària del cap d’explotació és l’experiència exclusi-

vament pràctica en la majoria dels casos (el 78,6%). Només el 2% dels caps d’explotació tenen formació universi-

tària agrícola i el 7,3% han cursat estudis professionals. Finalment, el 12,2% dels caps d’explotació han rebut un 

altre tipus de formació agrària o cursos (s’inclou la formació contínua). S’observa un augment respecte de l’any 

1999, pel que fa al nombre de caps d’explotació que tenen formació professional agrària o un altre tipus de for-

mació agrària (del 74,4% i el 65%, respectivament); d’altra banda, han disminuït els caps d’explotació amb for-

mació exclusivament pràctica (el 19,4%), els quals passen de ser el 97,5% dels caps l’any 1999 a representar el 

78,6% del total l’any 2009.   

Cal fer esment al fet que el nivell de formació agrària té molt a veure amb l’edat dels caps d’explotació: l’any 

2009, el nombre de caps d’explotació amb una formació agrària exclusivament pràctica augmenta progressiva-

ment amb l’edat, fins arribar a representar el 93,3% dels caps d’explotació de 65 i més anys. En canvi, els agricul-

tors joves (de menys de 35 anys) mostren percentatges inferiors en aquesta categoria (el 48,8%). La formació 

universitària és més freqüent entre els caps de 25 a 44 anys i la formació professional agrària o un altre tipus de 

formació es va fent menys present a mesura que s’avança en l’edat, si bé no s’observa una caiguda tan important 

amb relació a altres tipus de formació o cursos, la qual cosa podria indicar l’accés dels caps a la formació contí-

nua en funció de les necessitats del desenvolupament de la seva activitat.  

En aquest sentit, cal tenir en compte que el desenvolupament d’una ocupació en el sector agropecuari no reque-

reix d’una qualificació professional, per la qual cosa molta de la mà d’obra del sector desenvolupa la seva activi-

tat sense una formació específica i adquireix els seus coneixements i habilitats mitjançant l’experiència. D’altra 

banda, la proliferació del temps parcial a les explotacions no facilita la professionalització de la mà d’obra, perquè 

implica un desincentiu dels treballadors a formar-se en les activitats del sector. Pel que fa en concret als assalari-

ats, l’eventualitat de la contractació fa força difícil la formació d’aquests treballadors. L’alt nivell d’envelliment del 

sector també dificulta l’adquisició de formació (Unió de Pagesos, 2005).  

GRÀFIC 5.  Formació agrària dels caps d’explotació per edat. Catalunya, 2009 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

                                                           
35 L’EPA proporciona dades sobre el nivell de formació assolit per la població ocupada per sectors d’activitat des de l’any 2000.   
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GRÀFIC 6.  Evolució de la formació agrària dels caps d’explotació. Catalunya, 1999-2009 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

Renda de la població ocupada 

La comptabilitat regional permet obtenir dades estimades sobre la renda bruta dels ocupats del sector agrari, que 

engloba les activitats d’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, així com específicament de la remuneració es-

timada dels assalariats que treballen en aquest sector.36 L’anàlisi tant dels ocupats com de l’ocupació generada 

pel sector que estima el marc comptable que elabora l’INE, juntament amb el marc input-output que estima Ides-

cat i que s’analitza més endavant, ens permeten analitzar, en relació al conjunt de l’economia, la importància en 

termes econòmics que abasta el sector en el conjunt de l’economia. No obstant això, cal tenir en compte que 

l’enfocament que donen és diferent del que poden donar altres fonts, atès que, per exemple, sota el concepte 

d’ocupats, i amb relació al cas concret de les branques d’activitat estudiades, s’inclouen els treballadors fronte-

rers no residents, és a dir, les persones que creuen la frontera per treballar en el territori econòmic, així com els 

treballadors temporers no residents, és a dir, les persones que es traslladen al territori econòmic i hi romanen 

menys d’un any.   

Segons dades del INE, l’any 2012, la renda mixta bruta per ocupat de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 

es va estimar en 33.027,3 euros anuals i en 16,8 euros l’hora treballada. Si s’analitza específicament la remune-

ració dels assalariats, s’observa una disminució important d’aquestes quanties: l’any 2012, els assalariats del 

sector de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca s’estima que van percebre una remuneració de 10.372,3 

euros anuals, fet que va deixar una mitjana de remuneració per hora treballada de 5,8 euros.  

En cinc anys, és a dir, respecte de l’any 2008, la renda mixta bruta en termes anuals per ocupat en el sector ob-

jecte d’estudi ha augmentat el 8,4% i la remuneració per hora el 5,7%. La remuneració per assalariat en termes 

anuals ha augmentat en menor mesura que la renda per ocupat (l’1,4%), i l’hora de treball dels assalariats l’any 

2012 es paga menys que fa cinc anys (el 0,6%).           

Distribució territorial de l’ocupació 

L’any 2009, les comarques de Ponent, seguides de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, són els àmb its 

que concentren el nombre més elevat de treballadors agraris, entre mà d’obra familiar i assalariats fixes (el 

28,9%, el 24,1% i el 17,1% del total, respectivament); en concret, les comarques amb més treballadors agraris 

són el Segrià (15.591 ocupats) i el Baix Ebre (13.703 ocupats). Per contra, l’Alt Pirineu i Aran i l’àmbit metropolità 

són els territoris que tenen menys persones treballant a les explotacions agràries. En deu anys, on més ha aug-

mentat la mà d’obra agrària és a les Terres de l’Ebre i a les comarques de Ponent; per contra, l’àmbit metropolità, 

les comarques centrals i les gironines han registrat una caiguda dels treballadors agraris.  

                                                           
36 Els resultats que proporciona la comptabilitat regional sobre renda bruta de la població ocupada agrupen l’agricultura, la ramaderia, la silvi-

cultura i la pesca. 
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La mà d’obra familiar predomina en tots els àmbits territorials; nogensmenys, és clarament majoritària en els 

àmbits amb més mà d’obra agrària, sobretot a les Terres de l’Ebre, on la mà d’obra familiar suposa el 91,7% dels 

treballadors de les explotacions agràries. Per contra, l’àmbit metropolità és el que mostra una proporció més bai-

xa de mà d’obra familiar.     

TAULA 4.  Mà d’obra familiar i assalariats fixes a les explotacions. Àmbits del Pla territorial, 1999-2009 

  

Total  Mà d'obra familiar Assalariats fixos 

1999 2009 1999-2009 1999 2009 1999-2009 1999 2009 1999-2009 

Metropolità  8.353 7.083 -15,2 5.525 4.558 -17,5 2.828 2.525 -10,7 

Comarques gironines 13.234 12.842 -3,0 9.748 8.923 -8,5 3.486 3.919 12,4 

Camp de Tarragona 21.545 24.954 15,8 20.168 21.685 7,5 1.377 3.269 137,4 

Terres de l'Ebre 28.694 35.202 22,7 27.426 32.293 17,7 1.268 2.909 129,4 

Ponent  35.221 42.276 20,0 30.471 34.330 12,7 4.750 7.946 67,3 

Comarques centrals 8.738 8.035 -8,0 6.334 5.562 -12,2 2.404 2.473 2,9 

Alt Pirineu i Aran 4.621 4.901 6,1 3.747 3.759 0,3 874 1.142 30,7 

Penedès 10.473 10.936 4,4 9.299 8.834 -5,0 1.174 2.102 79,0 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 

Pel que fa al treball en termes UTA,37 l’any 2009 s’observa que les comarques de Ponent en general, sobretot el 

Segrià, amb 8.728 UTA, mostren valors elevats de treball agrari. A les Terres de l’Ebre també es registren nivells 

elevats d’UTA, sobretot al Baix Ebre, al Baix Camp i al Montsià. Altres comarques amb nivells elevats de treball 

agrari són: la Noguera, les Garrigues, l’Alt Penedès i l’Alt Empordà. Per contra, les comarques de l’Alt Pirineu i 

Aran, així com algunes comarques centrals (Solsonès i Berguedà), gironines (Ripollès, Garrotxa i Pla de l’Estany) i 

de l’àmbit metropolità (Vallès Occidental, Garraf, Baix Penedès i sobretot Barcelonès) mostren uns nivells baixos 

de treball agrari.  

Respecte del treball mitjà per explotació, l’any 2009 s’observa que les  explotacions més intensives en mà d’obra 

es troben a la zona de Ponent (Segrià i Pla d’Urgell), a les comarques gironines (Selva, Gironès i Baix i Alt Empor-

dà) i a algunes comarques de l’àmbit metropolità (Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès i sobretot al Maresme, que 

és la comarca amb les explotacions més intensives en mà d’obra de tot Catalunya). La comarca de l’Alta Ribagor-

ça també mostra valors elevats d’UTA per explotació. D’altra banda, cal destacar que les comarques del Montsià i 

el Baix Ebre, amb nivells elevats de treball agrari global, tenen explotacions poc intensives en mà d’obra.    

Pel que fa a la composició del treball agrari en termes UTA, l’any 2009 la mà d’obra familiar és clarament majori-

tària a algunes comarques de les Terres de l’Ebre: la Terra Alta (el 91,4% de la mà d’obra és familiar), el Baix Ebre 

(79,3%), la Ribera d’Ebre (77,6%), el Tarragonès (76,2%) i l’Alt Camp (75,1%); també ho és a algunes comarques 

de Ponent, on el 80,3% de la mà d’obra de les Garrigues i el 79,8% de la mà d’obra de la Segarra és familiar. A l-

tres comarques en què també s’observa aquesta característica són el Ripollès (80,4% de mà d’obra familiar) i 

l’Alta Ribagorça (76,3%). Per contra, les comarques següents tenen més mà d’obra assalariada, entre fixa i even-

tual, que familiar (la majoria són comarques gironines i de l’àmbit metropolità): el Maresme (64,2% de mà d’obra 

assalariada), la Selva (62,3%), el Baix Empordà (62%), el Gironès (60,7%), el Barcelonès (56,6%), Osona (56,1%), 

Alt Empordà i Pla de l’Estany (53,3%) i Pla d’Urgell (50,3%). 

Per últim, els valors més elevats de treball indirecte (el no ocupat directament per l’explotació) en termes UTA, 

l’any 2009 es registren a l’Urgell, l’Alt Camp i el Baix Ebre. En aquestes comarques, totes elles amb nivells elevats 

de treball agrari total, el treball indirecte representa el 22%, el 19,3% i el 19,2% del treball assalariat (fix i eventu-

al) de la comarca, respectivament.    

 

                                                           
37 S’inclouen les UTA de la mà d’obra familiar i assalariada (fixa i eventual). 
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MAPA 6.  Distribució de les UTA per comarques, 2009 

Distribució de les UTA1 per comarques, 2009 

 
 

Unitats: UTA. 

(1) Mà d’obra directa (familiar i assalariada fixa i eventual). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Distribució de les UTA/explotació1 per comarques, 

2009

 

Unitats: UTA/explotació. 

(1) Mà d’obra directa (familiar i assalariada fixa i eventual). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

  

 

L’afiliació del sector a la Seguretat Social 

En el conjunt de Catalunya, amb dades de l’any 2014, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social adscrits al sector 

agropecuari se situa prop de les 51.943 persones afiliades, incloent unes 23.563 persones afiliades al RETA,38  

unes 6.786  persones afiliades a l‘RG treballant al sector de l’agricultura la ramaderia, la silvicultura i la pesca,39 i 

finalment unes 21.594 persones afiliades que cotitzen al règim general a partir del sistema especial agrari 

(SEA).40   

En conjunt, el 54,6% de les persones registrades ho fan en base a un règim de contractació per compte d’altri, 

mentre que la resta, el 45,4%, ho fan en qualitat d’autònoms, a partir del RETA.  

Tot i que no coneixem el nombre d’empreses contractants que trobem al darrera de les 28.380 persones que de 

mitjana recullen els registres d’afiliats per compte d’altri, el nombre de comptes de cotització que trobaríem al 

darrera d’aquests registres d’afiliats se situaria al voltant dels 8.038, que se circumscriurien en activitats estric-

tament agropecuàries.41 

                                                           
38 Mitjana dels quatre registres a final de cada trimestre per a l’any 2014 a partir de dades publicades pel Departament d’Empresa i Ocupa-

ció. Nombre de persones afiliades al RETA a les activitats agràries, les ramaderes i la caça.  
39 Mitjana dels quatre registres a final de cada trimestre per a l’any 2014 a partir de dades publicades pel Departament d’Empresa i Ocupa-

ció. Nombre de persones afiliades al  règim general, però no a través del SEA, que treballa a les activitats agràries, les ramaderes i la caça.  
40 Mitjana de les persones afiliades a finals de cada més en el conjunt de l’any 2014  a partir del SEA de l’RG. El registre de persones afiliades 

a través del SEA manté, com resultaria lògic d’esperar, un comportament força estacional, no obstant això, passa d’incloure 27.323 registres 

en els mesos d’estiu de major contractació, als 16.837 del mes amb menor nombre de registrats. Tot i això, el nombre d’afiliats es manté fins 

i tot més estable, atès que la desviació mitjana dels registres a fi de mes se situa només en el 15% sobre els 21.594 registres que trobem de 

mitjana. Dades elaborades a partir dels registres publicats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  
41 Mitjana dels quatre registres a final de cada trimestre de l’any 2014. Dades Idescat, a partir de dades de la TGSS. Si comptabilitzem també 

les empreses silvícoles, serien unes 412 més, i caldria afegir-hi 904 més de mitjana del sector pesquer per tenir tot el conjunt del sector pri-

mari no miner.  
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Tot i que cal tenir en compte que existeix una forta divergència entre el concepte de compte de cotització i el 

d’empresa, que no manté ni molt menys una correspondència unívoca, aquesta mitjana d’aproximadament uns 8 

mil comptes ens podria donar alguna pista al voltant del nombre d’empreses contractants que trobem al sector.42 

A part, caldria sumar-hi les empreses unipersonals que es recollirien alternativament al registre d’afiliats al RETA, 

que abastaria unes 23.563 persones afiliades com a autònoms. Això situaria la xifra d’empreses visualitzables a 

partir de la Seguretat Social entre un mínim de 23.563 i un valor orientatiu proper a les 30 mil, atès que ni sabem 

a quantes empreses corresponen els 8.038 comptes de cotització que de mitjana ens apareixen, ni tampoc po-

dem descartar que part important d’aquests comptes de cotització es recolzin en alguna de les empreses uniper-

sonals representades pels registres al RETA abans esmentats.43 

MAPA 7.  Distribució i percentatge dels afiliats a l’RG i al RETA que treballen en activitats agràries, silvícoles, 

ramaderes o pesqueres.  Catalunya, 2014 

Distribució dels afiliats a l’RG i al RETA del sector 

d’agricultura, ramaderia i pesca1 

 

Percentatge d’afiliats del sector d’agricultura, ramade-

ria i pesca sobre el total d’afiliats a l’RG i al RETA1 

 

Unitats: percentatges. 

1) No inclou tots els afiliats al règim general a partir del sistema especial agrari (aproximadament el 41,6% del total de persones afiliades). 

Tampoc s’inclou, en el denominador del segon mapa, els afiliats pel sistema especial de treballadors de la llar. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació. 

Tot i que per comarques les dades les trobem agregades pel conjunt del sector primari, incloent-hi també la silvi-

cultura, la pesca i altres activitats forestals, i que a més no disposem de la distribució dels 21.594 afiliats que de 

mitjana recullen els registres a finals de mes d’afiliats a través del SEA, la distribució dels afiliats del conjunt del 

sector pot indicar-nos la distribució dels treballadors afiliats que desenvolupen activitats agropecuàries en el terri-

tori.44 

                                                           
42 Cal tenir en compte que el concepte “compte de cotització” difereix del concepte “empresa”. Un compte de cotització agrupa un col·lectiu de 

treballadors que pertanyen a una mateixa empresa i que desenvolupen la seva activitat en una mateixa província amb característiques homo-

gènies de cotització. Així doncs, una mateixa empresa pot tenir diferents comptes de cotització i això ens portaria a suposar que el nombre 

d’empreses podria estar segurament per sota. No obstant això, per altra banda, atès que combinem quatre registres en diferents moments de 

l’any per trobar la mitjana, podria ser possible que els comptes registrats no fossin els mateixos, entrant els comptes d’unes empreses i sortint 

les d’algunes altres, fet que podria explicar que el nombre d’empreses, especialment en un context tan estacional com aquest, pogués fins i 

tot ser superior al dels comptes registrats de mitjana al llarg de l’any. 
43 Cal tenir en compte que part dels autònoms recollits al RETA podrien estar al darrera dels comptes de cotització que recull el registre 

d’afiliats al règim general. A banda, tal com ja s’ha comentat, podria haver-hi duplicitat de comptes en aquelles empreses disperses en el terri-

tori, i també podríem estar infravalorant el nombre d’empreses si els comptes de cotització no hi fossin presents durant tot l’any. 
44 El 93,2% dels afiliats al conjunt del sector primari, incloent-hi l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura, es dediquen a activitats 

agràries i ramaderes, incloent-hi tant autònoms com assalariats. 
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Un cop d’ull als mapes ens permet observar que destaquen sobretot tres comarques on s’aglutinen més del 25% 

dels afiliats: el Segrià, amb el 14,1% dels afiliats, Osona, amb el 6,4% i la Noguera, amb el 6%.  

Tot i això, aquestes no són les tres primeres comarques on el percentatge d’afiliats als dos principals règims que 

treballen al sector primari hi tenen més pes, atès que, tal com mostra el mapa següent, les comarques amb el 

pes més alt d’afiliats al sector serien la Terra Alta, amb el 25,8%, les Garrigues, amb el 22,8%, i el Priorat, amb el 

18,9%, que se situarien per davant de la Noguera que, de les tres amb més presència d’afiliats, seria la que man-

tindria un pes més alt del sector amb el 17,1%.45 

3.6. EL SECTOR AGRARI EN EL CONTEXT DE L’ECONOMIA CATALANA 

És una evidència que Catalunya té un dels sectors agroindustrials més potents de tot l’Estat. L’any 2001, el sec-

tor agroindustrial català abastava el 20,9% del total de l’ocupació espanyola del sector, el 23,8% de les vendes, i 

el 23,9% del valor afegit brut, unes xifres que, amb les dades de les TIOC de l’any 2011, se situarien una mica per 

sota, però que es mantindrien clarament per sobre del pes de la població catalana en el conjunt de l’Estat.46  

Si circumscrivim l’anàlisi del complex agroindustrial a Catalunya, observem que, sumant el sector agropecuari i 

les principals branques agroindustrials, el complex genera, directament, el 4,4% dels llocs de treball del conjunt 

de l’economia catalana, el 3,5% del VAB i el 7% de la producció (vegeu la taula següent). 

TAULA 5.  Ocupació, VAB, remuneració dels assalariats i producció que generen directament les branques as-

sociades al complex agroindustrial català, 2011 

  Llocs de tre-

ball (totals) 

Llocs de tre-

ball (assala-

riats) VAB 

Remuneració 

assalariats 

Valor de la 

producció 

Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 69.272,5 35.616,1 1.837,1 442,9 4.959,6 

Indústries càrnies 33.848,6 30.388,8 1.375,0 841,7 7.980,1 

Fabricació productes lactis 3.070,2 3.021,2 271,2 121,4 1.238,7 

Fabricació begudes 8.944,4 8.755,4 926,0 451,7 3.806,0 

Fabricació altres productes alimentaris i tabac 44.090,9 41.927,1 2.489,6 1.438,1 11.320,5 

Total agroindústria 159.226,6 119.708,6 6.898,9 3.295,8 29.304,9 

  

Llocs de tre-

ball (percen-

tatge) 

Llocs de tre-

ball  assala-

riat 

(percentatge) 

VAB (percen-

tatge) 

Remuneració 

assalariats 

(percentatge) 

Valor de la 

producció 

(percentatge) 

Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1,3% 0,7% 0,6% 0,2% 0,4% 

Indústries càrnies 0,9% 1,0% 0,7% 0,8% 1,9% 

Fabricació productes lactis 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 

Fabricació begudes 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,9% 

Fabricació altres productes alimentaris i tabac 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 2,7% 

Total agroindústria 4,4% 3,8% 3,5% 3,2% 7,0% 

Unitats: llocs de treball, milions d’euros i percentatges sobre el total de l’economia. 

Font: elaboració pròpia a partir de les TIOC2011 de l’Idescat. 

En termes de producció, una mesura que podria aproximar el volum de negoci que genera cada branca, l’activitat 

que més destaca és la de la indústria càrnia, que amb una producció de 7.980 milions d’euros suposa el 32,8% 

                                                           
45 Respecte del conjunt d’afiliats de tot el conjunt d’activitats, excloent els cotitzants pel sistema especial agrari i pel sistema especial de tre-

balladors de la llar. 
46 Langreo (2004). Dades obtingudes a partir de l’explotació de microdades de l’Enquesta anual d’empreses. No obstant això, si es compara 

l’abast del sector industrial agroalimentari amb les estimacions que ofereixen, per a l’any 2011, les TIOC de l’Idescat per a Catalunya i de l’INE 

per al conjunt d’Espanya, el percentatge de l’ocupació que representaria se situaria una mica per sota, en el 21,2% dels llocs de treball equi-

valents a temps complet. La producció, que es podria equiparar al volum de vendes, se situaria en el 20%, mentre que el VAB en el 19,2%. 

Aquests valors baixen quan s’hi afegeix el sector primari, atès que llavors l’ocupació suposa el 13,6% de l’espanyola, la producció el 17,4%, i 

el VAB el 14,1%.  
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del la producció total del conjunt de la indústria alimentària, que genera una producció anual d’uns 24.345 mili-

ons d’euros. 

En termes d’ocupació, l’activitat agropecuària és la que genera més llocs de treball directes de tot el complex 

agroindustrial, uns 69.272 llocs de treball, mentre que la indústria càrnia en genera uns 33.848 i la resta 

d’activitats agroalimentàries uns 56.105, el 96% dels quals són assalariats.   

Els vincles que s’estableixen entre l’agricultura i les branques agroindustrials són molt importants. Els lligams en-

tre aquestes branques industrials i el sector agropecuari queden resumits a partir del coeficient de Streit (vegeu 

la taula 40 de l’annex). Els sectors de fabricació d’altres productes alimentaris i tabac, el carni i el de ramaderia i 

serveis associats són els que mostren el valor més alt dels coeficients globals de Streit, en tots tres casos superi-

ors a la mitjana, fet  que  s’explica sobretot pels lligams cap endavant, tot i que també cap enrere de cadascun 

d’ells.  

Els coeficients de Streit mostren sintèticament tots els lligams que s’estableixen entre les diferents activitats. Des 

d’un punt de vista més aplicat i directe podem dir que el consum de productes agropecuaris de l’activitat càrnia 

suposa, tenint en compte només els consums interiors fets a altres empreses catalanes, el 58% de la demanda 

intermèdia del sector, mentre que el 15,7% de les vendes intermèdies van al  sector d’altres productes alimenta-

ris i tabac, el 7,9% el sector làctic i el 7,6% la producció de begudes. Finalment, el principal sector proveïdor del 

sector agropecuari és el sector d’altres productes alimentaris i tabac, que subministra el 53,1% del total de con-

sums intermedis del sector agropecuari.47   

Les fortes vinculacions que mostra el sector agropecuari amb les activitats agroindustrials, li confereixen certa-

ment un cert valor estratègic que queda recollit en els coeficients de Rasmussen. La seva anàlisi permet veure 

que tant el coeficient de poder de dispersió (1,20), que recull els arrossegaments cap enrere del sector, com el 

coeficient de sensibilitat de dispersió (1,24), que recull els efectes d’arrossegament cap endavant de la resta de 

sectors vers el sector en qüestió, mostren valors per sobre de la unitat (vegeu la taula 40 de l’annex).  

Aquesta importància relativa del sector en termes d’arrossegament queda també recollida en els efectes multipli-

cadors de la demanda dels seus productes. En aquest cas els efectes són destacables, sobretot, sobre l’ocupació, 

atès que en ser una activitat molt intensiva de treball, sobretot pel que fa concretament al sector agrari,48 per ca-

da milió d’euros de demanda el sector genera uns 18,6 llocs de treball, essent, en comparació a la resta de bran-

ques de la TIOC, la quinzena que té més impacte, tant directe com indirecte, sobre l’ocupació. El mateix exercici 

elaborat sobre el valor de la producció bruta mostra un coeficient d’1,8, que vol dir que per cada euro de deman-

da del sector, l’economia acaba produint 1,8 euros per fer-hi front. En termes d’arrossegaments sobre la produc-

ció, el sector se situa en cinquena posició. Finalment, on el sector mostra els arrossegaments més modestos és 

sobre el VAB, atès que per cada euro de demanda generada, el sector arrossega 69 cèntims de VAB per al con-

junt de l’economia, un valor que el situa en el lloc 48 sobre la vuitantena llarga de sectors de la TIOC. Tot i això, 

s’ha de matisar que els efectes d’arrossegament del sector queden molt diluïts pel fet que el seu pes estructural, 

tant en termes de VAB, que suposa el 0,86%, com en termes de demanda final, siguin cada cop més modestos.49  

3.7. EL SECTOR AGROPECUARI EN EL CONTEXT EUROPEU I ESPANYOL 

3.7.1. EL SECTOR AGROPECUARI CATALÀ EN EL CONTEXT EUROPEU 

Catalunya, tal com hem vist, té una agricultura variada que abasta des de regions bàsicament cerealícoles de se-

cà o àrees de regadiu intensiu, fins a zones de cultius arboris de secà típicament mediterranis com ara la vinya o 

l’olivera. Aquesta diversitat agrària de Catalunya li atorga doncs una idiosincràsia especial.  

Si ens comparem amb la  resta d’Europa, aquesta diversitat ens allunya dels estàndards estrictament centreeu-

ropeus, però també ens separa, en certa mesura, de les regions típicament mediterrànies.   

 

                                                           
47 Càlculs elaborats a partir de la informació del marc input-output 2011 que publica Idescat. 
48 Vegeu als annexos l’estimació dels multiplicadors per al sector agrari, el sector ramader, i per al conjunt del sector agropecuari. 
49 Parlem d’un 0,39% de la demanda total satisfeta per producció agropecuària interior. De fet, el consum final de productes agropecuaris di-

rectes només suposa el 0,8% de la demanda total. Això implica que de cada euro demanat, menys d’un cèntim va a parar a la compra de pro-

ductes produïts directament pel sector.  
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Diversitat agrària de Catalunya 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu. 

La diversitat agrària és un tret estructural de l’agricultura europea, no només de la catalana. No és tant comparar 

les diversitats estructurals, que hi són, sinó també les diversitats de suport. En aquest sentit, Catalunya té un ni-

vell de suport molt més baix que la mitjana comunitària i que altres comunitats autònomes. Les produccions més 

importants de l’agricultura catalana no tenen ajuts. L’aviram, els porcs, els ous i els conills, que són el 50% de la 

producció final agrària catalana, no tenen ajuts. I fruita fresca, cítrics, horta, plantes i flors i vinya, pràcticament 

tampoc no en tenen. Els ajuts se centren bàsicament els cereals, els farratges, la fruita seca, l’olivera, el vaquí de 

carn i de llet i l’oví. Aquests són els sectors que ens han de parlar d’un nou sistema d’ajuts. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

Catalunya és molt diferent d’Europa i encara més d’Espanya. No hi ha cap país que tingui més dificultats que 

nosaltres. La resposta a la dificultat per part de Catalunya s’ha centrat en dues coses: regar les terres planes i la 

ramaderia intensiva, que és el menys limitant respecte de l’aigua. Aquesta especificitat requeriria unes estratègi-

es diferents, però no es defensa i som els més mal pagats. Tenim una agricultura mediterrània de fruita i vinya 

que no cobra ajuts i una ramaderia intensiva que tampoc en cobra. El compareixent opina que no volem que co-

brin les vinyes i la fruita perquè som competitius. En canvi, sí que volem que es doni suport a les polítiques de 

gestió de riscos i de gestió dels mercats ja que aquests sectors són molt volàtils i ho necessiten. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La diversitat agrària de Catalunya no li atorga singularitat respecte de la resta de comunitats autònomes, ja que 

s’assembla a totes les agricultures periurbanes.  

3.7.1.1. LA DIMENSIÓ DE LES EXPLOTACIONS 

3.7.1.2. DIMENSIÓ FÍSICA 

Una primera anàlisi de la dimensió mitjana de les explotacions catalanes en comparació amb les de la resta de 

regions europees ens ubica en una dimensió lleugerament per sobre de la mitjana europea, però per sota de 

l’espanyola, a la vegada que ens alinea amb altres regions del litoral mediterrani. 

La mitjana de SAU per explotació a Catalunya es troba en les 18,9 hectàrees. Tot i situar-se per sobre de la mitja-

na europea, Catalunya se situa en aquest registre entre el 50% de regions amb la mitjana més baixa, concreta-

ment sobre el segon quartil, fet que implica que a Europa trobem més regions amb una dimensió mitjana superior 

que no pas inferior.    
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MAPA 8.  Superfície agrària útil mitjana per explotació per regions a Europa, 2005-2010 

 
Unitats: hectàrees. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

Nogensmenys, si agafem l’índex d’intensitat ramadera, que es calcula a partir del nombre d’unitats ramaderes 

per hectàrea SAU de cada regió, Catalunya apareix en el quartil més alt. Amb una densitat de 2,4 unitats ramade-

res per hectàrea de SAU, Catalunya se situa molt per sobre de la densitat mitjana del conjunt de la UE27, que 

abasta les 0,78 UR per hectàrea.50 Aquesta forta presència catalana en el mapa ramader europeu es deu sobre-

tot a l’activitat ramadera intensiva i, especialment en el ram del porcí, amb forta implantació a les comarques ce-

realícoles de les províncies de Lleida,i Barcelona, i Girona. 

MAPA 9.  Mitjana de les unitats ramaderes per hectàrea SAU per regions a Europa, 2005-2010 

 
Unitats: UR. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

                                                           
50 Dada per a l’any 2007, Eurostat. 
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3.7.1.3. DIMENSIÓ ECONÒMICA 

La configuració estructural del camp català li atorga una rendibilitat per sobre de la mitjana atès que, tot i que la 

dimensió de les explotacions en termes de SAU es trobi per sota, Catalunya apareix més amunt quan es té en 

compte la producció estandarditzada mitjana per explotació.  

MAPA 10.  Producció estàndard mitjana per explotació per regions a Europa, 2005-2010 

 
Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

En aquest cas, la dimensió més reduïda de les explotacions catalanes en termes de SAU es veu compensada per 

una producció estandarditzada per hectàrea de SAU molt superior a la mitjana, que situa Catalunya entre el 25% 

de les regions més productives d’Europa. Amb una producció estàndard mitjana per explotació d’uns 69,6 milers 

d’euros, Catalunya se situa per sobre de la mitjana espanyola (uns 34,5 milers d’euros, o la mitjana europea, que 

abasta els 25,6 milers d’euros). 

MAPA 11.   Producció estàndard mitjana per hectàrea de SAU per regions a Europa, 2005-2010 

 
Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
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Tal com s’ha vist amb anterioritat, les activitats que fan més rendible l’activitat agrària actualment a Catalunya 

són sobretot la ramaderia i l’horticultura. En el cas de la ramaderia, quan aquesta no és extensiva, reverteix en un 

augment important del valor de la producció per hectàrea, i per tant de les explotacions al marge de la seva dis-

ponibilitat de terres. 

A més, el camp català mostra una intensitat en l’ús del treball més alta que la majoria de regions europees. Amb 

una ràtio de 0,055 UTA per hectàrea SAU, se situa en el tercer quartil, per sobre de la mediana, però lleugera-

ment per sota de la mitjana europea, que se situa aproximadament en les 0,058 UTA/h. 

Cal tenir present, quan analitzem la mitjana d’intensitat d’ús del treball, que la seva distribució pot reflectir dues 

realitats ben diferents. D’una banda, una intensitat alta pot ser el resultat d’una agricultura tradicional, poc me-

canitzada i que, per tant, desenvolupi la seva activitat amb un ús més intensiu del treball; en aquests casos, però, 

la major utilització de treball per superfície no es traduirà en un valor del producte més alt. De l’altra, la dada 

també podria reflectir el desenvolupament d’una agricultura molt intensiva, cas per exemple de l’activitat hor-

tofrutícola, que requereix a la vegada una intensitat altra de treball per superfície, però que també acaba gene-

rant uns rendiments molt més elevats per hectàrea. 

Tot i que cal tenir present que en el cas de Catalunya la mitjana que apareix per al conjunt del territori procedeix 

de l’agregació de realitats molt diverses, si es comparen els dos mapes anteriors es percep clarament que la ma-

jor intensitat en l’ús del treball a Catalunya es complementa amb una productivitat per hectàrea també molt ele-

vada.  

MAPA 12.   Mitjana de les  UTA ocupades directament per hectàrea SAU per regions a Europa, 2005-2010 

 
Unitats: UTA. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

3.7.1.4. OCUPACIÓ 

Si s’analitza el total del treball agrari a Catalunya en termes UTA en comparació amb la resta de regions europees, 

s’observa que Catalunya se situa en un nivell intermedi, amb 61.700 UTA l’any 2010 (entre treball familiar i assa-

lariats fixes i eventuals). Les regions amb més treball agrícola es troben a Romania (a quasi tot el seu territori) i a 

Polònia. Andalusia també entra en aquesta categoria de regions, juntament amb Baviera (Alemanya) i la regió 

búlgara de Yuzhen tsentralen. Per contra, algunes regions de l’Europa central i del nord i el Regne Unit tenen poc 

treball agrari.  

D’altra banda, les explotacions catalanes també se situen en un nivell intermedi pel que fa a la intensitat de la mà 

d’obra en comparació amb la resta de regions europees (1 UTA per explotació l’any 2010). Les explotacions més 

intensives en mà d’obra es troben a l’Europa central, sobretot a la República Txeca i Eslovàquia, però també a 

Alemanya, Països Baixos, Anglaterra, Bèlgica i Suïssa. Per contra, les regions menys intensives en mà d’obra es 

troben a països del litoral mediterrani, com ara Espanya, Grècia i Itàlia, però també a algunes regions de l’Europa 

central i del nord i a totes les regions romaneses, un país amb un nivell elevat de treball agrari.  
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Pel que fa a la composició de la mà d’obra, Catalunya també es troba en un nivell intermedi en comparació amb 

la resta de regions europees, si bé amb una majoria de la mà d’obra familiar. Aquest tipus de mà d’obra és el que 

predomina sobretot a Polònia, on gairebé el total de la mà d’obra d’algunes regions és familiar, però també a Ir-

landa, els Països Bàltics i Romania, i a algunes regions dels països mediterranis. Per contra, en algunes regions 

l’economia agrària es basa més en el treball assalariat (és el cas de la República Txeca i d’algunes regions ale-

manyes i eslovaques).  

MAPA 13.  Distribució de les UTA1 per regions de la UE, 2010 

 
Unitats: UTA. 

(1) Mà d’obra directa (familiar i assalariada fixa i eventual). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 
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MAPA 14.  Distribució de les UTA/explotació per regions de la UE, 2010 

 
Unitats: UTA. 

(1) Mà d’obra directa (familiar i assalariada fixa i eventual). 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

3.7.2. EL SECTOR AGROPECUARI CATALÀ EN EL CONTEXT ESPANYOL  

Tal com es pot veure als mapes d’àmbit europeu, Catalunya presenta una rendibilitat per hectàrea en general su-

perior a la majoria de comunitats autònomes espanyoles, i s’alinea amb altres comunitats de l’arc mediterrani pel 

que fa a la tipologia de les seves explotacions. 

No obstant això, hem pogut veure en les anàlisis anteriors que el mapa agrari a Catalunya és molt divers, i com-

pagina escenaris molt diversos al llarg de tot el seu territori. Aquest fet esdevé important en la mesura en què 

condiciona les orientacions productives de cada comarca i, per tant, determina, en el context de la nova reforma 

de la PAC, els criteris d’anivellament a partir dels quals es decidiran els nous drets de pagament.51 

Un dels criteris base que s’han emprat per a la determinació de les zones d’anivellament ha estat, juntament amb 

les comarques agràries, l’orientació productiva bàsica en funció de quatre tipologies de superfície diferents: terres 

d’herbacis de secà, terres d’herbacis de regadiu, cultius permanents i pastures. A continuació s’analitza primera-

ment la distribució d’aquest tipus de superfícies per al conjunt d’Espanya i després es perfila la tipologia de les 

explotacions catalanes en relació a les del conjunt de l’Estat.  

3.7.2.1. ORIENTACIONS PRODUCTIVES 

Tot i que les quatre tipologies bàsiques d’orientacions productives les trobem en general a tot arreu, els mapes de 

la graella de la pàgina següent permeten copsar la importància relativa de cadascuna d’aquestes orientacions per 

a cada província. 

Si es pren per exemple el primer mapa, es pot observar que les províncies amb més presència de cultius herbacis 

de secà són les del centre de la península, on la presència d’aquest tipus d’orientació hi és molt majoritària. A Ca-

talunya, aquesta presència important dels herbacis de secà que mostren les províncies de la Meseta només es 

reprodueix en canvi per al cas de la província de Barcelona, atès que a Lleida la major presència de regadius fa 

que no destaqui en aquest aspecte. 

La cosa canvia quan s’analitza la distribució dels cultius herbacis de regadiu. En aquest cas, l’element determ i-

nant són les distintes conques hidrogràfiques; destaca en termes de magnitud la de l’Ebre, que determina 

l’orientació productiva d’un percentatge més important de terres a les províncies de l’Aragó, i també a les provín-

cies de Lleida i Tarragona a Catalunya. 

                                                           
51 Vegeu més endavant una exposició del mecanisme de tria de les zones agroeconòmiques i també del procés d’anivellament que seguiran. 
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Fixem-nos que amb els mapes de la pàgina següent queda perfectament palesa la gran diversitat que presenta 

Catalunya, atès que cadascuna de les províncies apareix gairebé sempre en una categoria diferent. Aquest fet 

torna a quedar palès en el cas dels cultius permanents, típicament mediterranis, atès que la seva presència rela-

tiva va disminuint a mesura que pugem, essent la província de Tarragona aquella en la que més presència hi te-

nen, i la de Girona la que menys. D’aquesta manera, la província de Tarragona s’alinea amb la resta de províncies 

del litoral mediterrani i dibuixa un tipus d’agricultura típicament mediterrània que s’estén des de Catalunya fins a 

Andalusia. 

Aquesta gran diversitat de l’agricultura catalana torna a quedar novament palesa amb el darrer mapa de percen-

tatge de pastures. Amb anterioritat havíem vist que les pastures es concentren a Catalunya a les zones munta-

nyoses més septentrionals; aquesta distribució fa que siguin precisament les províncies de Lleida i Girona, amb 

més territori pirinenc, les que mostrin els percentatges més elevats de pastures, equiparables als d’altres provín-

cies pirinenques d’altres comunitats, o també a les de Terol i Castelló, al massís muntanyós del sistema ibèric. Tot 

i això, el percentatge de pastures d’aquestes províncies catalanes, tot i ser important, queda per sota dels que 

presenten altres províncies amb més intensitat ramadera extensiva com ara les del litoral cantàbric, les de Galí-

cia, o les d’Extremadura. 

Tot i això, si analitzem el nombre d’unitats ramaderes per hectàrea de SAU, exercici que permet computar no no-

més la importància de la ramaderia extensiva, sinó també la de la ramaderia intensiva, el resultat a Catalunya es-

devé diferent. Una anàlisi de la distribució que presenta el mapa 5 permet visualitzar les dues grans àrees rama-

deres a Espanya, al nord-oest, englobant Galícia i el Cantàbric, on la distribució de les pastures ja ens ho mostra-

va, però també a l’arc mediterrani que abasta des de Catalunya a Múrcia, on en aquest cas la ramaderia més re-

llevant és la ramaderia intensiva de granívors, que no queda reflectida en la distribució de les pastures, atesa la 

seva desvinculació del sòl.  

3.7.2.2. LA DIMENSIÓ DE LES EXPLOTACIONS 

Si analitzem la tipologia de les explotacions agràries catalanes en comparació a la de la resta de comunitats au-

tònomes espanyoles podem observar, tal com ens mostra el mapa 8, que el nombre mitjà d’hectàrees SAU per 

explotació de Catalunya situa les explotacions catalanes en la mateixa categoria que la majoria d’explotacions del 

litoral espanyol, no només mediterrani, en una dimensió per sota de la que mostren les províncies centrals de la 

península. Només destaquen per sota les la Comunitat Valenciana i Galícia, amb una dimensió encara més petita.  

Tot i la dimensió menor que presenten les explotacions agràries catalanes, Catalunya destaca, juntament amb 

l’Aragó i Múrcia, per una PET per explotació que la situa per sobre de la de la majoria d’altres comunitats. Aquesta 

rendibilitat més alta es pot atribuir, atesa la seva localització, a la presència d’activitat ramadera amb granívors i 

activitat hortofrutícola. De fet, tot i que en general tot el litoral espanyol, ja sigui mediterrani o atlàntic, mostra una 

PET per hectàrea SAU més elevada que la de la resta del territori, destaquen amb registres encara més elevats 

per hectàrea les comunitats de l’arc mediterrani, i també Galícia (vegeu els mapes 10 i 11). 

Finalment, pel que fa al grau d’intensitat en l’ús de treball per hectàrea emprada, l’agricultura catalana també 

s’alinea amb la de la resta del litoral espanyol, també tant mediterrani com atlàntic, amb uns registres més alts 

que els de les comunitats interiors. Nogensmenys, en aquest cas Catalunya queda per darrera d’altres comunitats 

que presenten una activitat agrària més intensiva en l’ús de treball, com ara la Comunitat Valenciana (vegeu el 

mapa 12).  
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MAPA 15.  Percentatge de la superfície agrària útil que ocupa cadascuna de les orientacions productives per 

províncies, Espanya 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Cens agrari del 2009, INE. 
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29.329.329.329.329.329.329.329.329.3 69.369.369.369.369.369.369.369.369.3

42.042.042.042.042.042.042.042.042.0

7.87.87.87.87.87.87.87.87.8 57.557.557.557.557.557.557.557.557.5
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5.75.75.75.75.75.75.75.75.7

4.64.64.64.64.64.64.64.64.6 5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
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1.11.11.11.11.11.11.11.11.1
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2.72.72.72.72.72.72.72.72.7

11.611.611.611.611.611.611.611.611.6

6.46.46.46.46.46.46.46.46.4
7.47.47.47.47.47.47.47.47.4

12.512.512.512.512.512.512.512.512.5

1.91.91.91.91.91.91.91.91.94.84.84.84.84.84.84.84.84.8

16.316.316.316.316.316.316.316.316.33.43.43.43.43.43.43.43.43.4

8.98.98.98.98.98.98.98.98.9

14.114.114.114.114.114.114.114.114.1

4.44.44.44.44.44.44.44.44.4 12.212.212.212.212.212.212.212.212.2

3.73.73.73.73.73.73.73.73.7
8.88.88.88.88.88.88.88.88.8

19.819.819.819.819.819.819.819.819.8
15.015.015.015.015.015.015.015.015.0

4.64.64.64.64.64.64.64.64.6

HRC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 2,8 al 4,6

Del 4,6 al 11,6

Menys del 2,8

Més del 11,6

HRC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 2,8 al 4,6

Del 4,6 al 11,6

Menys del 2,8

Més del 11,6

HRC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 2,8 al 4,6

Del 4,6 al 11,6

Menys del 2,8

Més del 11,6

CPC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 12,4 al 25,7

Del 3,3 al 12,4

Menys del 3,3

Més del 25,7

CPC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 12,4 al 25,7

Del 3,3 al 12,4

Menys del 3,3

Més del 25,7

CPC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 12,4 al 25,7

Del 3,3 al 12,4

Menys del 3,3

Més del 25,7

CPC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 12,4 al 25,7

Del 3,3 al 12,4

Menys del 3,3

Més del 25,7
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20.320.320.320.320.320.320.320.320.3

PC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 20 al 35,4

Del 35,4 al 52,8

Menys del 20

Més del 52,8

PC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 20 al 35,4

Del 35,4 al 52,8

Menys del 20

Més del 52,8

PC (Fitxer extret de \\[...]\spain_provinces_ind_2.shp)

Del 20 al 35,4

Del 35,4 al 52,8

Menys del 20

Més del 52,8
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48.248.248.248.248.248.248.248.248.2
20.920.920.920.920.920.920.920.920.9

14.314.314.314.314.314.314.314.314.3
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29.429.429.429.429.429.429.429.429.4 41.541.541.541.541.541.541.541.541.5
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38.838.838.838.838.838.838.838.838.8
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17.717.717.717.717.717.717.717.717.7

10.710.710.710.710.710.710.710.710.7
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3.7.2.3. OCUPACIÓ 

En aquest apartat s’analitza el treball agrari en termes UTA per comunitats autònomes, atès que són les dades 

que ofereix l’INE relatives a la mà d’obra agrària a escala de comunitat autònoma (Cens 2009). També es fa refe-

rència a algunes característiques de la mà d’obra agrària (el sexe i l’edat del cap d’explotació, així com el temps 

que dedica a l’explotació).  

L’any 2009, la comunitat autònoma amb més treball agrari (sense incloure el treball indirecte) és Andalusia, amb 

259.763,9 UTA, seguida de lluny per Galícia (87.432,6 UTA) i per Castella-La Manxa (86.673 UTA). Per contra, les 

comunitats amb menys treball agrari (totes elles amb menys de 25.000 UTA) són les de la costa cantàbrica (Astú-

ries, Cantàbria i País Basc), Navarra, La Rioja, Madrid i les dues comunitats insulars (Balears i Canàries). Pel que 

fa a Catalunya, se situa en un nivell intermedi, amb 61.703,9 UTA, juntament amb Extremadura, la Comunitat Va-

lenciana i Castella i Lleó.  

Pel que fa a la intensitat del treball agrari, s’observa que Andalusia, a més de ser una comunitat en la que desta-

ca la importància del treball agrari, és una comunitat amb valors elevats d’UTA per explotació. Galícia també 

comparteix aquestes característiques, si bé la quantitat de treball agrari no és tan elevada com la d’Andalusia, tot 

i que tampoc ho és la seva superfície. Catalunya també està entre les comunitats autònomes amb intensitats del 

treball elevades (més d’1UTA), juntament amb Múrcia i Canàries. Per contra, es registren nivells d’UTA per explo-

tació baixos a Navarra i Madrid (que, a més, són comunitats amb nivells baixos de treball agrícola), així com a 

Castella-La Manxa, Castella i Lleó i València.  

Si s’analitza el treball agrari d’acord amb la composició de la mà d’obra, s’observa que les comunitats del nord de 

l’Estat tenen un clar predomini del treball familiar: Astúries (90,4%), País Basc (92,5%), Galícia (89,7%) i Cantà-

bria (82,8%). Si bé no és tan predominant, el treball familiar mostra valors elevats a València (76,2%), Castella i 

Lleó (75,9) i les Balears (70,1%); en aquest grup es pot incloure Catalunya, amb un 62,5% de treball familiar. 

D’altra banda, en tres comunitats autònomes s’observa que el treball assalariat (fix i eventual) és majoritari, si bé 

mai amb uns valors com els observats en algunes comunitats pel que fa al treball familiar: a Múrcia, Canàries i 

Andalusia el treball assalariat representa el 64,7%, el 55,5% i el 52,1% del treball agrari, respectivament.    

A través de les dades que ofereix l’INE, també es poden conèixer algunes característiques de la mà d’obra agrària. 

Pel que fa al sexe dels caps d’explotació, s’observa que els homes són predominants a la majoria de comunitats 

autònomes, sobretot a la Rioja, Navarra, Aragó, País Basc, Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura, 

Madrid i València, en les que els homes són més del 80% dels caps d’explotació de la comunitat. No obstant això, 

cal fer referència al cas de Galícia, en què les dones suposen el 51,1% dels caps d’explotació, així com també a 

Astúries, Cantàbria i al País Basc, on les dones són el 44,3%, el 35% i el 30,8%, respectivament, dels caps 

d’explotació.  

D’altra banda, les comunitats autònomes amb els caps d’explotació més envellits són les Balears, la Comunitat 

Valenciana i Galícia, totes elles amb nivells de treball familiar elevats. Per contra, Cantàbria, tot i que mostra tam-

bé nivells elevats de treball familiar, és la comunitat autònoma amb els caps d’explotació més joves, seguida 

d’Andalusia, que registra una majoria de treball assalariat, la qual cosa pot indicar que els caps d’explotació con-

tractats (no pertanyents al nucli familiar de l’explotació) tendeixen a ser més joves.   

Pel que fa al temps de dedicació a les tasques agràries, Cantàbria i Galícia són les comunitats autònomes amb 

els percentatges més elevats de caps d’explotació que es dediquen a temps complet (el 46% i el 42,5%, respecti-

vament). Per contra, els caps d’explotació de les comunitats autònomes següents s’hi dediquen menys del 25 per 

cent de l’any laboral (menys de 57 jornades): Comunitat Valenciana (66,7%), Castella-La Manxa (63,9%), Andalu-

sia (63,5%), Múrcia (55,4%), Navarra (54,4%), Extremadura (53,3%) i Madrid (52,6%).  
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MAPA 16.        Distribució de les UTA per comunitats autònomes, 2009 

Distribució de les UTA1per comunitats autònomes, 

2009 

 

Distribució de les UTA1/ explotació per comunitats au-

tònomes, 2009 

 
Unitats: UTA. 

(1) Mà d’obra directa (familiar i assalariada fixa i eventual). 

Font: elaboració pròpia a partir d’INE. 

Unitats: UTA/explotació. 

(1) Mà d’obra directa (familiar i assalariada fixa i eventual). 

Font: elaboració pròpia a partir d’INE. 
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4. LA PAC I ELS FONS DESTINATS A SUFRAGAR-LA 

4.1. CONCEPTE, CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ 

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat, des dels seus inicis l’any 1957, un dels elements vertebradors del pro-

jecte d’integració europea i la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Així, el Tractat de 

Roma va consagrar la PAC com un dels pilars fonamentals de la construcció d’un mercat comú i, des de la seva 

constitució, tal com afirmen alguns autors (Massot et al., 2010), no s’han modificat els seus objectius i fonaments 

formals i segueix sent la política comuna principal en termes pressupostaris, si bé el seu disseny ha anat variant 

substancialment en el decurs dels anys, tal com es detallarà a continuació.  

Els objectius originaris de la PAC van ser cinc: 

 Incrementar la productivitat fomentant el progrés tècnic i assegurant el lloc de treball òptim dels factors de 

producció, en especial de la mà d’obra. 

 Estabilitzar els mercats agraris. 

 Garantir preus raonables als consumidors.                                             

 Garantir la seguretat dels aprovisionaments. 

 Garantir un nivell de vida equitatiu a la població agrícola. 

Tal com s’exposa a continuació, la PAC ha estat objecte de successives revisions, les quals responen, d’una ban-

da, a aspectes com l’evolució tecnològica, els canvis estructurals en la cadena agroalimentària, les tendències de 

la demanda i les crisis de mercats, així com la consolidació de la lliure circulació de productes agraris entre els es-

tats membres. D’altra banda, la concatenació de reformes també troba la seva explicació en el mètode comunita-

ri de decisió,52 el qual ve condicionat per aspectes com les noves prioritats de la UE, les adhesions de nous estats 

membres i les polítiques comunes.53 

Si bé els objectius agraris han estat de caràcter productiu, és a dir, orientats a temes distributius relacionats amb 

les quantitats produïdes i l’eficiència tècnica i econòmica de les explotacions, des de fa unes dècades l’increment 

del nivell de vida en els països desenvolupats i el progrés en els transports i les noves tecnologies, així com la 

creixent preocupació pel medi ambient i la salut han derivat cap a canvis significatius en els gustos i les preferèn-

cies de la societat en relació amb l’activitat agrària. A partir d’aquests canvis s’han incorporat i han adquirit relle-

vància els anomenats objectius no productius de l’activitat agrària, com la sostenibilitat i el desenvolupament ru-

ral. 

Per tal d’aconseguir els objectius fixats pel Tractat de Roma, la PAC s’ha articulat sobre la base de tres princip is 

que han guiat totes les seves actuacions: 

 Unitat de mercat, que implica la lliure circulació de productes agraris en el si de la UE, la fixació de preus ho-

mogenis per a tot el territori comunitari i la posada en marxa d’un sistema d’intervenció comú. El principi 

d’unitat de mercat es garanteix mitjançant la supressió interior de les barreres aranzelàries, les restriccions 

quantitatives i altres mesures de caire similar. 

 Preferència comunitària, que comporta la protecció de la producció interna en relació amb la competència ex-

terior mitjançant un sistema de defensa en frontera.  

 Solidaritat financera, que implica que el finançament de la PAC es fa a través del pressupost comunitari, el 

qual també es nodreix dels ingressos que genera aquesta política.  

                                                           
52 El Tractat de Roma (article 43) establia el procediment per a l’elaboració i l’aplicació de la PAC que es basava en: una proposta de la Co-

missió; el dictamen del Parlament Europeu i, en cas que fos necessari, del Comitè Econòmic i Social Europeu; i la decisió del Consell, adopta-

da per majoria qualificada. Per tant, es tractava d’un procediment de consulta simple per al Parlament Europeu, que no va ser modificada fins 

a l’any 2010, en què el Tractat de Lisboa reconeix la codecisió com a procediment legislatiu ordinari de la PAC, en substitució del procediment 

de consulta. Aquest fet consolida la funció de colegislador del Parlament Europeu en l’àmbit agrícola. 
53 Vegeu les fitxes tècniques sobre la UE publicades pel Parlament europeu. 
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La PAC s’estructura en dos pilars, amb diferents formes de finançament: 

 Primer Pilar, dedicat als ajuts directes a les explotacions i una petita part a mesures de mercat, amb finan-

çament exclusiu amb fons de la UE. 

 Segon Pilar, que es correspon a mesures de foment de desenvolupament rural, cofinançades per la UE, els 

estats i les regions. 

No es pot analitzar el finançament de la PAC sense tenir en compte l’evolució (Garzón, 2006; Blumann et al., 

2011; Bureau i Mahé, 2008; Cunha i Swinbank, 2011; House of Commons, 2007; Oskam et al., 2010; Sorrentino 

et al., 2011; Bianchi, 2012) que aquesta ha sofert des de la seva creació, atès que comporta una redefinició dels 

seus objectius i, com a conseqüència, una evolució paral·lela dels fons que la sufraguen.54 És per això que en 

aquest apartat es relacionen els canvis que la PAC ha sofert amb l’evolució de la seva gestió financera. A continu-

ació es presenta una taula resum que relaciona l’evolució del marc financer amb el context estructural i les carac-

terístiques de cada etapa de la reforma de la PAC, la qual intenta oferir una visió global al lector de l’evolució que 

ha sofert la PAC des del seu origen fins a la reforma actual. 

Així mateix, les successives reformes de la PAC també han estat condicionades per les relacions comercials inter-

nacionals55 i, en aquest sentit, les normes internacionals que regulen el comerç agrícola han sofert també una 

evolució, tal com s’apunta al llarg del text. 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Vegeu Silva (2012). 
55 Vegeu Millet (2001). 
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TAULA 6.  Evolució de la PAC 

 

Reformes PAC Context institucional Trets principals  Marc financer (Fons estructurals) 

Origen: 1958 

Reptes econòmics i socials de l'Europa de postguerra Política de preus i mercats Solidaritat financera 

Signatura del Tractat de Roma  

Seguretat alimentària 

Fons: FEOGA (1962): secció de garantia (preus i mercats) i 

secció d'orientació (política estructural i desenvolupament 

rural) 

Conferència de Stressa Millora de la productivitat 

Aprovació de directives de suport al desenvolupament ru-

ral 

  

Estabilització de mercats 

  Suport a la renda 

Anys 80 

Crisi provocada pels preus del petroli dels anys 70 

Increment dels excedents i establiment de 

quotes de producció 

Disciplina pressupostària (Línia directriu agrícola amb ca-
ràcter plurianual) 

Acta única europea (1986) Orientació productivista Creació del FEDER 

  Sobreproducció Perspectives financeres 1988-1992: Paquet Delors I 

  Explosió de la despesa   

  Pressió internacional   

1992: reforma 

McSharry 

Signatura (1992) i entrada en vigor (1993) del Trac-

tat de Maastricht i Consell d'Edimburg Reducció dels excedents Perspectives financeres 1993-1999: Paquet Delors II 

1994: signatura Acord de l’OMC 

Ajuts compensatoris a la renda segons hec-

tàrees o caps de bestiar 

Nova Decisió disciplina pressupostària: s'aplicarà a totes 

les polítiques comunes 

1995: UE 15 Reducció dels preus públics d'intervenció 

Duplicació dels fons estructurals i naixement del Fons de 

Cohesió 

Signatura (1997) del Tractat d'Amsterdam     
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TAULA 6.  Evolució de la PAC (CONTINUACIÓ) 

 

Reformes PAC Context institucional Trets principals  Marc financer (Fons estructurals) 

1999: Agenda 

2000 

Entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam Reducció progressiva preus intervenció Perspectives financeres 2000-2006 

Ampliació de la UE als països de l'Europa central 

i oriental 

Manteniment dels controls de l'oferta 

(quota lletera i sucrera; drets de planta-

ció en vinya) 

  

Vertebració PAC en dos pilars: primer pi-

lar (mesures de mercat i pagaments di-

rectes) i segon pilar (desenvolupament 

rural) 

2003: Reforma 

Fishler 

2004: UE 25; 2007: UE 27 Orientació al mercat Divisió del FEOGA en: FEAGA I FEADER (2005) 

Signatura (2007) del Tractat de Lisboa 

Pagament únic a l'explotació dins del 

primer pilar de la PAC No revisió pressupostària 

  

Desacoblament de les ajudes de la pro-

ducció 

  

Càlcul ajudes en funció dels drets histò-

rics 

Condicionalitat del pagament únic al 

compliment de requisits ambientals 

2008: Revisió mè-

dica 

Entrada en vigor (2010) del Tractat de Lisboa 

Consolidació progressiva del desacobla-

ment 

S'introdueixen els percentatges de modulació progressius a partir 

de l'any 2010 

  

Es posen en valor les accions dirigides a 

la protecció del medi ambient 

Perspectives financeres 2007-2013: nova distribució de la despe-

sa. Els crèdits de la PAC estan inclosos a "conservació i gestió dels 

recursos naturals" 

2013 UE (28): Croàcia Eliminació de les referències històriques  Marc estratègic comú per a tots els instruments estructurals  

  

Reforma de la PAC en codecisió amb el Parla-

ment Europeu, d'acord amb el Tractat de Lisboa 

Convergència progressiva dels paga-

ments dissociats 

Nou Reglament FEADER: segons objectius, prioritats i subprogra-

mes temàtics 

    Definició agricultor actiu   

    Règim per a petits agricultors   
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En una primera fase, la PAC es consolida com la principal política d’acompanyament de la construcció d’un espai 

econòmic integrat sense fronteres internes, anomenat mercat comú al Tractat de Roma. 

L’any 1958, seguint el que estableix aquest Tractat, s’inicien, a la Conferència de Stressa, els treballs preparato-

ris per a l’establiment de la PAC.56 

L’any 1962 el Consell de Ministres aprova el primer Informe Mansholt, en el qual s’estableixen les bases de la 

PAC i, a partir d’aquesta data, es posen en marxa les diferents organitzacions comunes de mercat (en endavant, 

OCM), les quals es poden definir com un conjunt de normes que regulen la producció i comercialització d’un de-

terminat producte o grup de productes agraris. En la regulació de cada OCM es fixa o calcula per a cadascuna 

d’elles uns preus que es poden agrupar en tres grans apartats, segons l’objectiu perseguit: 

Preus guia: els que les autoritats comunitàries volen que tinguin els productes agraris en el mercat per 

tal que garanteixin la suficiència per als agricultors. 

Preus garantits o preus sòl, els quals s’estableixen a partir dels preus guia i representen els preus mí-

nims dels productes agraris en el mercat interior. 

Preus d’entrada o preus sostre, que són els preus mínims d’entrada de les importacions a la UE. 

En el context de l’Europa de postguerra, l’objectiu de la PAC és fomentar la millora de la productivitat agrícola, de 

manera que els consumidors puguin disposar d’un subministrament estable d’aliments a preus assequibles i ga-

rantir que la CEE disposi d’un sector agrícola viable. La PAC ofereix subvencions i sistemes que garanteixen preus 

elevats als agricultors, proporcionant incentius per tal que produeixin més. D’acord amb aquest esperit fundacio-

nal, la Conferència de Stressa també apunta la necessitat d’una estreta correlació entre l’ajust de les estructures 

i la política de mercat (Tracy, 1994), si bé a la pràctica es prioritzen, en aquesta primera etapa, els instruments 

encaminats a estimular l’oferta interior per garantir la cobertura de la demanda, que viu un procés d’expansió. 

Des de la seva creació la PAC s’articula a través d’un fons únic: el Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agríco-

la (FEOGA),57 la funció del qual és dur a terme la gestió financera de la PAC. El FEOGA no té personalitat jurídica ni 

autonomia financera i és gestionat per la Comissió Europea. Els seus recursos financers provenen del pressupost 

comunitari, el qual es nodreix dels recursos propis tradicionals,58 recursos procedents de l’IVA i un percentatge 

sobre el PNB dels estats membres. El naixement del FEOGA també coincideix amb la creació de les primeres or-

ganitzacions comunes de mercat (OCM), les quals regulen la producció i comercialització de cada producte o 

grups de productes. 

L’any 1964, aquest Fons es divideix en dues seccions: 

 La Secció de Garantia, que té per objecte el finançament de les despeses derivades de l’aplicació de la políti-

ca de mercats i preus. Aquestes es caracteritzen per ser imprevisibles, en la mesura que el seu volum depèn 

de múltiples variables, com ara les condicions climàtiques i sanitàries, l’evolució de la demanda i els preus in-

ternacionals. Conseqüentment, se sotmeten a adaptacions durant el transcurs de l’exercici pressupostari, 

destinades a ajustar les previsions relatives als crèdits a les necessitats reals, mitjançant pressupostos recti-

ficatius o complementaris. 

 La Secció d’Orientació, que té per objecte finançar les operacions de política estructural i de desenvolupa-

ment de les zones rurals.59 A diferència de la Secció de Garantia, aquesta Secció es basa en el principi de co-

finançament. 

El Fons ha anat absorbint cada vegada més recursos del pressupost comunitari fins a arribar al màxim l’any 

1978, en què gairebé el 80% dels recursos pressupostaris es dedicaven a la política agrària. Per seccions i, tot i 

que el Reglament pel qual es va crear el FEOGA assignava els dos terços dels recursos a la Secció de Garantia i la 

                                                           
56 Vegeu Garcia i Garcia (2005). 
57 Reglament 25/1962, relatiu al finançament de la Política Agrària Comuna. DOUE núm. 991, de 24.04.1962. 
58 Drets de duanes, aranzels mòbils, dèbit directe i altres drets establerts sobre els intercanvis amb tercers països i cotitzacions sobre el sucre 

i la producció d’isoglucosa.  
59 La política d’estructures sorgeix com a conseqüència de l’article 158 del Tractat de la Comunitat Europea, el qual estableix que la Comuni-

tat es proposarà reduir les diferències entre les regions, així com l’endarreriment de les zones més desafavorides. 

http://www.boe.es/doue/1962/030/X00991-00993.pdf
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resta a la d’Orientació, la realitat ha estat que fins a la reforma de 1992, esmentada a continuació, al voltant del 

95% del pressupost del FEOGA l’ha absorbit la Secció de Garantia i únicament el 5% la Secció d’Orientació.  

Tot i aquesta divergència de recursos entre una secció i l’altra, l’any 1972 s’aproven les primeres directives agro-

estructurals sobre la modernització de les explotacions agrícoles,60 les mesures de foment de cessament 

d’activitats agràries61 i sobre l’orientació socioeconòmica i la formació professional dels agricultors.62 Aquestes di-

rectives estableixen una sèrie de disposicions encaminades a gestionar el procés d’ajust estructural que havia de 

tenir lloc en l’agricultura europea. Així, aquestes tenen per objecte fomentar el creixement i la modernització de 

les explotacions més eficients i reduir els costos que provocaria la reestructuració. A més, tal com afirmen alguns 

autors (Colino, 2005; Martínez Paz, 2005) les directives també tenien com a finalitat reduir costos de producció 

per aconseguir abaratir la política de sosteniment de preus.  

L’aprovació d’aquestes directives coincideix amb l’etapa marcada pel segon Informe Mansholt  que, en la mateixa 

línia que les directives, recomana una política de preus més restrictiva, així com mesures de modernització de les 

explotacions, formació de la mà d’obra, cessament anticipat de l’activitat agrària, ajudes a zones en dificultats o 

reducció de la superfície agrària útil i del cens vacum de llet. 

L’any 1975 s’aprova una Directiva sobre l’agricultura de muntanya i de determinades zones desafavorides, la 

qual cosa atorga major protagonisme a la política estructural i mesures de desenvolupament rural.63 Aquesta Di-

rectiva reconeix per primera vegada la necessitat de garantir el manteniment de l’espai natural a les zones desa-

favorides i el paper indispensable que tenen els agricultors per tal d’assolir aquesta fita. Cal destacar també que 

la Directiva preveu el pagament d’una indemnització compensatòria als agricultors ubicats en les zones desafavo-

rides. Així, la Directiva reconeix els límits del model de modernització de les explotacions i les dificultats per es-

tendre’l de manera globalitzada a tot el territori comunitari (Arnalte et al., 1998).64 

A la dècada dels 80 sorgeix un clima de conflicte, atès que la PAC assoleix l’objectiu d’autosuficiència, si bé ha 

d’enfrontar-se amb excedents gairebé permanents dels principals productes agrícoles, alguns dels quals 

s’exporten (mitjançant l’ajut de subvencions per donar sortida als excedents i compensar els agricultors per la 

pèrdua de renda que pateixen en vendre a preus mundials) i d’altres s’emmagatzemen o s’eliminen. El règim de 

subvencions provoca en aquesta etapa un increment dels litigis, principalment entre els Estats Units i la UE fins 

que, finalment, en la Ronda d’Uruguai del GATT (1986-1994), s’aconsegueix un Acord específic sobre el comerç 

agrícola, l’objectiu del qual es la seva liberalització. Aquest Acord estableix per primera vegada els principis que 

han de regir el comerç internacional de productes agraris i les normes que els països han de complir per eliminar 

conductes que obstaculitzen la llibertat de comerç. D’entre els diversos aspectes recollits en aquest Acord cal 

destacar-ne: el disseny d’unes normes internacionals que regulen i distingeixen entre ajudes permeses i ajudes 

que cal eliminar gradualment;65 l’obligació de convertir totes les mesures en frontera en aranzels i el comença-

ment d’un procés gradual de reducció de les subvencions a l’exportació. Un dels acords importants de la Ronda 

d’Uruguai és la creació de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) el 1994, la qual inclou el capítol agrari en les 

seves negociacions. Aquest fet comporta un nou impuls per a la liberalització del comerç de productes agraris.  la 

qual se centra en la convocatòria d’una nova ronda de negociacions.  

A partir de 1984 també es posa en marxa el sistema de quotes de producció en el sector lacti (que ja s’aplicava al 

sucre) i els límits a la producció es converteixen en el principal instrument per fer front a la tendència a la sobre-

producció.  

A banda de la situació derivada del desbordament de l’oferta, cal fer palès que una de les causes de la crisi és 

també l’aflorament de la perspectiva mediambiental, atès que comencen a ser qüestionats els processos de pro-

ducció progressivament intensius. Fruit d’això, es fa evident la necessitat de reconduir els objectius de la PAC i, 

en aquest sentit, l’any 1985 es publica el Llibre verd, en el qual es fan orientacions sobre aspectes que cal tenir 

                                                           
60 Directiva del Consell de 17 d’abril de 1972, relativa a la modernització de les explotacions agràries. DOUE L 96, de 23.04.1972. 
61 Directiva 72/160/CEE, del Consell, de 17 d’abril de 1972, relativa al foment del cessament de l’activitat agrària i a l’assignació de la super-

fície agrària utilitzada amb finalitat de millora de les estructures. DOUE L 96, de 23.04.1972. 
62 Directiva del Consell, de 17 d’abril de 1972, relativa a la informació socioeconòmica i a la qualificació professional de les persones que tre-

ballen a l’agricultura. DOUE L 96, de 23.04.1972. 
63 Directiva del Consell, de 28 d’abril de 1975, sobre l’agricultura de muntanya i de determinades zones desafavorides. DOUE núm. 128, de 

19.05.1975. 
64 Referència bibliogràfica extreta de Garcia i Garcia (2005). 
65 En relació amb això, es cataloguen les ajudes en diversos compartiments o “caixes” (tal com les anomena l’OMC). En primer lloc, hi ha la 

caixa verda, que inclou les ajudes públiques permeses (destinades a serveis generals, catàstrofes, programes de desenvolupament regional i 

mediambiental..). En segon lloc, la caixa ambre, on s’hi recullen les ajudes prohibides (que donen suport als preus i/o producció agrícola i es-

tan subjectes a l’acord de reducció gradual esmentat). Finalment, la caixa blava, on s’inclouen les ajudes directes concedides als agricultors 

dins del marc de programes de reducció de la superfície cultivada o per cap de bestiar. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1972:096:0001:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1972:096:0009:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1972:096:0009:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1972:096:0015:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1972:096:0015:0020:FR:PDF
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1975-80093
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en compte per a la reforma. Cal destacar-ne, entre d’altres, la necessitat de donar prioritat a la modernització de 

les explotacions que puguin ser viables en un context de política restrictiva de preus; la frenada del procés 

d’intensificació a fi i efecte de frenar els excedents estructurals; la preservació i la millora del medi ambient i la 

focalització dels recursos en les regions rurals més desafavorides. Les reflexions dutes a terme al Llibre verd es-

mentat prenen més forma amb l’aprovació de l’Acta Única Europea (1986)66 la qual, si bé no modifica els objec-

tius de la PAC, introdueix dos títols nous al Tractat constitutiu de la Unió. D’una banda, el Títol referent a la cohe-

sió econòmica i social, que estableix com a objectiu la reducció de les disparitats regionals i fa menció expressa 

de les zones rurals i, d’altra banda, el Títol referent al medi ambient, el qual disposa que les polítiques mediamb i-

entals han de ser un element constitutiu de la resta de polítiques comunitàries, tenint present la diversitat regio-

nal a la UE. 

En aquesta etapa també es desenvolupa el concepte de perspectiva financera plurianual per tal de mitigar el con-

flicte present, millorar la disciplina pressupostària i optimitzar la seva execució mitjançant una millor planificació. 

Així, des de 1988 els crèdits de la PAC se sotmeten a una disciplina pressupostària mitjançant la instauració 

d’una línia directriu agrícola amb caràcter plurianual, la qual limita el creixement pressupostari de la despesa de 

la PAC, en funció del comportament del PIB. Així doncs, mitjançant la Decisió del Consell67 relativa a la disciplina 

pressupostària, s’estableix que l’índex de creixement de les despeses de la secció “garantia”del FEOGA, entre 

1988 i un any determinat, no haurà d’excedir del 74% de l’índex de creixement del PNB de la Comunitat durant el 

mateix període. Aquesta progressió màxima de les despeses podria ser del 80% si es tingués en compte el finan-

çament màxim pel FEOGA de la retirada de terres.  

A partir d’aquesta reforma, la política agroestructural s’inclou en un context de política regional en la qual el 

desenvolupament rural ja no és finançat únicament per la secció d’orientació del FEOGA, sinó també pel FEDER, 

creat l’any 1975.68 L’acció estructural comunitària té diversos objectius, dels quals l’objectiu número 1 (regions 

menys afavorides), l’objectiu número 5 (adaptació de les estructures agràries) i l’objectiu número 5 b) (desenvo-

lupament de les zones rurals) estan directament relacionats amb el desenvolupament rural. D’altra banda, 

s’aprova el Reglament del Consell relatiu a la millora de l’eficàcia de les estructures agràries69, a partir del qual 

s’inicien una sèrie d’accions que culminen al 1985 amb l’aprovació dels anomenats programes integrats mediter-

ranis70. 

En el context de disciplina financera que impera en la política agrària, s’aprova el primer Acord interinstitucional,71 

el qual engloba les perspectives financeres 1988-1992 (també conegudes com a Paquet Delors I), les quals cons-

titueixen el marc de referència de la disciplina pressupostària interinstitucional i indiquen, en crèdits de compro-

mís, l’amplitud i la composició de les despeses previsibles de la Comunitat, inclosos els destinats a noves polít i-

ques.  

L’any 1992, tenint en compte la persistència dels excedents i la important càrrega sobre el pressupost comunita-

ri, el Consell adopta una nova reforma de la PAC, coneguda com a reforma McSharry. En un context de creixent 

pressió internacional d’obertura de mercats,72 aquesta reforma inicia el canvi de model de suport a la producció, 

via preus, al suport al productor, via suport a la renda. Així, per compensar la important disminució de preus ga-

rantits73  s’estableixen pagaments directes associats a la producció i, en paral·lel, s’estableix la retirada obligatò-

ria de terres i altres mesures d’acompanyament, com ara les mesures agroambientals i les aforestacions.  

Paral·lelament, després de l’adopció del Tractat de Maastricht i la celebració del Consell d’Edimburg, al desembre 

de 1992, el marc financer és remodelat amb l’aprovació de les perspectives financeres 1993-1999 (també cone-

gudes com a “Paquet Delors II”).74 Aquest Acord manté els principis de l’Acord interinstitucional anterior, si bé 

                                                           
66 Vegeu Lamo de Espinosa (1988).  
67 Decisió del Consell de 24 de juny de 1988 relativa a la disciplina pressupostària. DOUE L 185, de 15.07.1988. 
68 Reglament (CEE) núm. 724/75, de 18 de març de 1975, relatiu al FEDER. Aquest Reglament impulsa la política regional comunitària, inici-

alment destinada a finançar projectes nacionals en el marc dels plans de desenvolupament rural (PDR). A través del Reglament (CEE) núm. 

214/79 es reforma el FEDER, de tal manera que s’inclou aquest Fons amb criteri comunitari i no nacional, la qual cosa es coneix com a “acci-

ons comunitàries específiques”, que incideixen a reduir els desequilibris de les regions. L’any 1986, se signa l’Acta única europea i apareix el 

concepte de “cohesió econòmica i social”, de tal manera que s’incorpora la política de solidaritat al procés de construcció europea i els tres 

fons estructurals (FEDER, FSE i FEOGA) coordinen les seves intervencions per assolir la cohesió econòmica i social comunitària. 
69 Reglament (CEE) nº 797/85 del Consell relatiu a la millora de les estructures agràries. DOUE L 93, de 30.03.1985. 
70 Acció de política regional llançada per la Comunitat europea l’any 1985. Vegeu Valle, A. (1989). 
71 Acord interinstitucional sobre disciplina pressupostària i la millora del procediment pressupostari. DOUE L 185, de 15.07.1988. 
72 Ronda Uruguai del GATT. 
73 A tall d’exemple, en els cereals els preus garantits disminueixen el 35% i en la carn de boví, el 15%. 
74 Acord interinstitucional de 29 d’octubre de 1993 sobre la disciplina i la millora del procediment pressupostari. DOUE C 331, de 

07.12.1993. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:185:0029:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:093:0001:0018:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:185:0033:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1993:331:0001:0010:ES:PDF
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crea un procediment de concertació pel que fa a les despeses obligatòries a càrrec de la secció “garantia” del 

FEOGA. Segons aquest procediment, el Parlament posseeix un dret de control garantit mitjançant un procediment 

de concertació previ a la votació del pressupost, amb l’objecte d’arribar a un acord entre la Comissió, el Consell i 

el Parlament Europeu. Paral·lelament a l’aprovació de les perspectives financeres, s’aprova una nova Decisió rela-

tiva a la disciplina pressupostària, la qual substitueix la que es va aprovar el 1988. Aquesta estableix el principi 

segons el qual la disciplina financera s’aplicarà a la totalitat de polítiques comunes i defineix les despeses de la 

secció de garantia del FEOGA. 

Cal tenir en compte que en el marc del Paquet Delors II, al 1992, es preveu un augment significatiu dels fons es-

tructurals de la UE, inclús una duplicació per a l’objectiu núm. 1. Així, el pressupost dels fons estructurals passa 

del 9,1% del total del pressupost comunitari al 1987 al 18,6% al 1992. L’any 1997 aquest percentatge ascendeix 

al 29,3%. Les despeses dedicades a la PAC passen del 32,7% l’any 1987 al 35,3% l’any 1992 i l’any 1997 as-

cendeixen al 39,6%, segons dades del FEGA. 

L’Agenda 2000 s’emmarca en el context de les crisis alimentàries, l’ampliació de la UE als països de l’Europa cen-

tral i oriental i la Conferència de Desenvolupament Rural de Cork, la qual cosa fa que la PAC evolucioni cap a una 

nova reducció dels preus garantits i una política de desenvolupament rural estructurada per al conjunt de territo-

ris rurals europeus. L’OMC convoca formalment una nova ronda, anomenada Ronda de Doha o del Desenvolupa-

ment, la qual culmina amb una declaració on s’estableixen els resultats que es pretenen assolir: millora substan-

cial en l’accés als mercats i reducció progressiva de totes les formes de subvenció a les exportacions.  D’altra 

banda, també s’estableix que s’atorgarà un tracte especial als països en desenvolupament per atendre les seves 

necessitats de desenvolupament rural i seguretat alimentària, alhora que es tindran en compte les preocupacions 

anomenades “no comercials” o aspectes multifuncionals de l’agricultura, referides al desenvolupament rural, la 

preservació del medi ambient i el benestar animal. 

Pel que fa al finançament de la PAC, es reprèn la línia directriu agrícola, en el marc de les perspectives financeres 

2000-200675 i s’aprova el Reglament núm. 1258/1999,76 el qual estableix les modalitats de finançament de la 

PAC.  

Cal tenir en compte també que en aquesta etapa s’assisteix a una progressiva conversió de la política 

d’estructures (finançada per la secció d’orientació del FEOGA) en una política de desenvolupament rural. Així és 

que  partir d’aquest moment, la PAC s’ha vertebrat en dos pilars: un primer pilar centrat en mesures de mercat i 

pagaments directes (amb fons finançats totalment pel pressupost comunitari) i un segon pilar centrat en el 

desenvolupament rural dels territoris europeus (amb fons cofinançats entre la UE i els estats i/o les regions). 

Dins d’aquest marc de desenvolupament rural, els estats i regions de la UE són cridats a establir les seves pròpi-

es estratègies de desenvolupament local i les necessitats de recursos exteriors per donar suport a aquestes es-

tratègies. D’aquí sorgeixen un conjunt de documents de planificació econòmica que guien les subvencions comu-

nitàries per al període 2000-2006 i que es tornen a plantejar per al període 2007-2011. 77 

                                                           
75 Acord institucional de 6 de maig de 1999 entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió sobre la disciplina pressupostària i la millora 

del procediment pressupostari. DOUE C 172, de 18.06.1999. 
76 Reglament (CE) núm. 1258/1999, de 17 de maig de 1999, sobre finançament de la política agrària comuna. DOUE L 160, de 26.06.1999. 

Aquest Reglament estableix que la Secció de Garantia finançarà: 

- Les restitucions per exportacions a tercers països. 

- Les intervencions destinades a la regularització dels mercats agraris. 

- Les mesures de desenvolupament rural no incloses en els programes de l’objectiu núm. 1, excepte la iniciativa comunitària de 

desenvolupament rural. 

- La participació financera de la Comunitat en mesures veterinàries específiques, mesures de control en l’àmbit veterinari i progra-

mes d’eradicació i de vigilància de les malalties animals (mesures veterinàries), i en mesures fitosanitàries. 

- Les mesures encaminades a proporcionar informació sobre la política agrària comuna, així com determinades mesures d’avaluació 

i de control de les mesures finançades per la Secció de Garantia del Fons. 

Així mateix, el Reglament estableix que la Secció d’Orientació finançarà les mesures de desenvolupament rural que no estiguin compreses en 

l’àmbit de les mesures de desenvolupament rural que finança la Secció de Garantia. 
77 Aquests documents de planificació, en els quals s’estableixen les estratègies de desenvolupament local i les mesures i recursos per dur-les 

a terme, formen part d’un conjunt d’intervencions entre les quals en destaquen: 

- El Pla de desenvolupament rural a escala estatal, el qual representa pròpiament un document marc que serveix de coordinació dels 

plans de desenvolupament rural regionals, i en el qual es dóna coherència a les propostes fetes per aquests. Els estats i les regions 

cofinancen amb la Comissió Europa les mesures previstes en els plans de desenvolupament rural. 

- El Pla de desenvolupament rural regional que s’elabora en l’àmbit de Catalunya  i en el qual s’estableixen les línies mestres del 

desenvolupament rural regional amb la distribució de recursos que més s’adiu a les necessitats detectades. Aquest Pla ha de ser 

aprovat per la Comissió Europea i disposa d’un mecanisme d’avaluació del compliment de les mesures establertes. 

- El Programa Leader és pròpiament una de les peces incloses en el Pla de desenvolupament rural que fa referència a la promoció de 

l’activitat econòmica en l’àmbit d’una comarca o d’un conjunt similar de municipis agrupats amb aquesta finalitat. Els programes 

Leader s’inicien, però, abans de l’existència dels plans de desenvolupament rural (en el període 1991-1994), amb la vocació de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:172:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:172:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:160:0103:0103:ES:PDF
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La reforma de 2003  se situa al punt intermedi de les perspectives financeres mencionades anteriorment i, si bé 

no suposa una revisió pressupostària, és la que genera canvis més profunds pel que fa a la concepció de la PAC, 

atès que la UE estableix un nou sistema d’ajuda directa als agricultors denominat pagament únic. Segons aquest 

sistema, als agricultors se’ls assignen drets d’ajuda, calculats en funció de les ajudes que van rebre en un deter-

minat període de referència, que són independents dels nivells de producció futurs (desacoblament). El pagament 

únic va substituint  els pagaments directes acoblats a la producció, amb l’objectiu de buscar una major orientació 

al mercat. Aquest pagament desacoblat està vinculat al compliment de determinats estàndards (condicionalitat) 

ambientals, de benestar animal i sanitat vegetal, d’obligat compliment per a tots aquells receptors dels paga-

ments directes. Aquest mecanisme suposa un primer pas cap a la interpretació del pagament directe més enllà 

de l’ajuda a la renda. 

Pel que fa al comerç internacional s’assoleix un nou programa de treball de la Ronda de Doha l’agost de 2004 i,  

quant al comerç agrícola, s’acorda admetre la possibilitat d’aplicar diferents fórmules de reducció d’aranzels, per 

tal d’oferir rebaixes en els productes que puguin competir en el mercat internacional i preservar una protecció 

més elevada per a aquells productes menys liberalitzats. D’altra banda, les negociacions segueixen anant en la lí-

nia d’eliminar les subvencions a les exportacions. 

L’any 2005 es divideix el FEOGA en dos fons diferents:78 el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que finan-

ça mesures relatives al mercat i les ajudes a les rendes, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

(FEADER), la qual cosa confirma la gènesi dels dos pilars de la PAC produïda a l’Agenda 2000, tal com s’ha es-

mentat. Atès que la PAC inclou una sèrie de mesures de desenvolupament rural, fins ara incloses en la Secció 

d’Orientació del FEOGA, i que aquestes tenen alguns elements que difereixen de la política de preus i mercats, 

fins ara finançada per la Secció d’Orientació del FEOGA, es considera necessària la creació de dos fons agrícoles 

europeus diferenciats. A aquests eixos se suma la iniciativa comunitària LEADER a favor del desenvolupament lo-

cal.  

El Reglament que regula el FEOGA va acompanyat pel Reglament relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a tra-

vés del FEADER,79 el qual estableix les normes generals que regiran l’ajuda comunitària al desenvolupament rural 

finançada a través d’aquest Fons i defineix els objectius de la política de desenvolupament rural i el marc en el 

qual aquesta s’inscriu. Tal com estableix el Reglament, el Fons contribueix a millorar la competitivitat de 

l’agricultura i la silvicultura, el medi ambient i el paisatge, així com la qualitat de vida a les zones rurals i la pro-

moció de la diversificació de l’economia rural. La intervenció del Fons complementa les actuacions nacionals, re-

gionals i locals que contribueixen a les prioritats de la UE. Així mateix , la Comissió i els estats membres garantei-

xen la coherència i la compatibilitat d’aquest Fons amb la resta de mesures comunitàries. 

Cal destacar que, amb la finalitat d’assolir un equilibri major entre els instruments destinats a promoure una agri-

cultura sostenible i els destinats a fomentar el desenvolupament rural, s’introdueix un sistema obligatori de re-

ducció progressiva de pagaments directes (FEAGA) que permet una transferència al segon pilar (FEADER).80 

Aquest sistema es coneix amb el nom de modulació i, a més de reduir les despeses del primer pilar, també limita 

la despesa total autoritzada de conformitat amb el límit fixat per a les despeses relacionades amb els mercats 

agrícoles i les ajudes directes establert a les perspectives financeres.  

L’any 2008 la Comissió prepara una nova revisió de la PAC, coneguda com a “revisió mèdica”, l’objectiu de la qual 

és avaluar si aquesta funciona adequadament en una Europa ampliada i en un context de canvi. Per tant, aques-

ta revisió no constitueix una reforma radical, sinó un esforç per perfeccionar i modernitzar la PAC, mitjançant la 

progressiva desaparició dels instruments de sosteniment dels preus i l’establiment d’una OCM única en què les 

transferències de renda als agricultors i ramaders es focalitzen en l’instrument del pagament únic. Tanmateix, la 

revisió té com a conseqüència la consolidació del desacoblament. Aquesta reforma també posa més en valor el 

                                                                                                                                                                                                 
contribuir al desenvolupament dels territoris menys poblats i més problemàtics. Les administracions locals contribueixen a 

l’elaboració del document en què es concreta el Programa i formen part del grup d’acció local encarregat de la seva gestió i segui-

ment. 

- El Programa Proder constitueix una figura similar al programa Leader, que s’aplica en el període 2000-2006 en territoris no inclo-

sos en el Programa Leader. Aquest Programa inclou les línies d’ajut del Pla de desenvolupament rural destinades a la diversificació 

de l’activitat: artesania, agroturisme i altres activitats des de serveis i/o petites indústries. 
78 Reglament (CE) núm. 1290/2005 del Consell de 21 de juny de 2005, sobre el finançament de la política agrària comuna. DOUE L 209, de 

18.08.2005. 
79 Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell de 20 de setembre de 2005 relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Eu-

ropeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). DOUE L 277, de 21.10.2005. 
80 Es parteix de les conclusions del Consell Europeu de desembre de 2005 segons les quals els estats membres poden transferir sumes addi-

cionals de les despeses de mercat i dels pagaments directes de la PAC fins a un màxim del 20% de les quantitats corresponents de les despe-

ses relacionades amb el mercat i els pagaments directes. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2005/277/L00001-00040.pdf
http://www.boe.es/doue/2005/277/L00001-00040.pdf
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finançament de les accions dirigides a fer front al canvi climàtic, la biodiversitat, la gestió de l’aigua o les energies 

renovables. També cal situar aquesta reforma en el context de la signatura del Tractat de Lisboa.81 

D’altra banda, en el marc de la “revisió mèdica” s’introdueixen percentatges de modulació progressius, a partir de 

l’exercici pressupostari 2010. Així, s’estableix que els primers 5.000 euros rebuts estan exempts de la modulació 

i els imports superiors a aquesta quantitat es reduiran en el 7%, 8%, 9% i 10% per als exercicis pressupostaris 

2010, 2011, 2012 i 2013, respectivament. 

En aquest context, s’aprova l’Acord de perspectives financeres 2007-2013,82 que cal situar en el marc del Tractat 

de Lisboa, signat pels caps d’Estat o de Govern dels 27 estats membres de la UE, el qual estableix que, a partir 

d’ara, el marc financer plurianual ha de ser objecte d’un reglament del Consell, adoptat per unanimitat després 

de l’aprovació del Parlament. D’altra banda, el Tractat revisa el procediment d’adopció del pressupost i, en aquest 

sentit, es reforça el paper del Parlament i se suprimeix la distinció entre despeses obligatòries i no obligatòries. 

L’Acord de perspectives 2007-2013 estableix una nova distribució de la despesa, la qual s’agrupa en cinc rúbri-

ques.83 Els crèdits de la PAC i del desenvolupament rural agrícola i estructural estan inclosos dins de la rúbrica 

“Conservació i gestió dels recursos naturals”.84 La decisió d’incloure-ho dins d’aquesta rúbrica respon als reptes 

que suposen l’adhesió de nous estats membres i als objectius de l’Estratègia de desenvolupament de Lisboa i de 

Göteborg, que potencien la competitivitat, la solidaritat, la qualitat i una millor integració de la dimensió mediam-

biental en totes les polítiques, la qual ja es té present a la PAC a través de la condicionalitat de les ajudes. La 

quantia proposada per a la PAC constitueix un límit màxim i s’hi inclouen els imports que es transfereixen i reinte-

gren al desenvolupament rural, responent al sistema de modulació explicat anteriorment. 

A la taula següent es pot observar l’evolució dels crèdits compromesos del pressupost comunitari destinats a la 

PAC, tant pel que fa als pagaments directes com als fons estructurals. Tal com es pot veure, aquesta incorpora les 

perspectives financeres 2014-2020, que, segons es pot constatar, preveuen una reducció dels imports destinats 

a la PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Tractat de Lisboa pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat constitutiu de la Comunitat europea. DOUE C 306, de 

17.12.2006. 
82 Acord interinstitucional entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió sobre disciplina pressupostària i bona gestió financera. DOUE C 

139, de 14.06.2006. 
83 Creixement sostenible; preservació i gestió dels recursos naturals; ciutadania, llibertat, seguretat i justícia; la UE com a actor mundial; Ad-

ministració i compensacions.  
84 Dins d’aquesta rúbrica també s’inclouen totes les despeses relatives a la política pesquera i les relatives al medi ambient, a través d’un nou 

instrument financer. 

http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_lisboa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0017:ES:PDF
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TAULA 7.  Evolució dels crèdits de compromís del pressupost comunitari relatius a la PAC 1988-2020 

Perspectives financeres 1988-1992 
      

  
1988 1989 1990 1991 1992 

  
FEOGA – Garantia 27.500 27.700 28.400 29.000 29.600 

  
Accions estructurals 7.790 9.200 10.600 12.100 13.450 

  
Perspectives financeres 1993-1999 

      

  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Línia directriu agrícola 32.230 35.095 35.722 36.364 37.023 37.697 38.389 

Accions estructurals 21.277 21.885 23.480 24.990 26.526 28.240 30.000 

Perspectives financeres 2000-2006 
      

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Agricultura 40.920 42.800 43.900 43.770 42.760 41.930 41.660 

Accions estructurals 32.045 31.455 30.865 30.285 29.595 29.595 29.170 

Perspectives financeres 2007-2013 
      

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Despeses de mercat i pagaments directes 43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 

Perspectives financeres 2014-2020 
      

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Despeses de mercat i pagaments directes 41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605 

Unitats: milions d’euros/ecus. 

Font: elaboració pròpia a partir de acords interinstitucionals.  

L’any 2011, la UE inicia els treballs preparatoris de definició de la PAC posterior a 2013, any en el qual finalitzen 

les darreres perspectives financeres (2007-2013). Fins a assolir un acord polític, les negociacions sobre el nou 

marc financer plurianual 2007-2013 ocupen un paper important en els debats agrícoles. Endemés, indepen-

dentment dels factors agropressupostaris, han intervingut nous elements en el procés de presa de decisions de la 

nova PAC. En primer lloc, el procediment de codecisió, ampliat a l’agricultura pel Tractat de Lisboa85; els nous tex-

tos d’aplicació també en virtut del Tractat de Lisboa86; la finalització del període transitori de la PAC per als últims 

estats membres i, finalment, l’adhesió de Croàcia. També cal mencionar, dins d’aquest context, les dificultats de 

les negociacions com a conseqüència de la crisi, la qual afecta greument les economies dels estats membres. La 

nova PAC s’emmarca en l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement sostenible i integrador. 87 En aquest marc, 

                                                           
85 L’any 2010 el Tractat de Lisboa (article 42) reconeix la codecisió com a procediment legislatiu ordinari per a la PAC en substitució del pro-

cediment de consulta (que es caracteritzava per una proposta de la Comissió; el dictamen del Parlament Europeu i, si s’esqueia, del dictamen 

del Comitè Econòmic i Social Europeu; i la decisió del Consell, adoptada per majoria qualificada). 
86 Actes delegats i actes d’execució, complementaris dels actes de base. 
87 Comunicació de la Comissió. Europa 2020. Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrat. COM (2010) 2020 final. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
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la Comissió presenta dues comunicacions, la primera sobre revisió pressupostària88 i la segona específicament 

sobre la nova reforma agrària. 89  

La Comunicació sobre la revisió pressupostària posa de manifest que, des que es van introduir els marcs finan-

cers plurianuals l’any 1988, aquests han garantit una disciplina pressupostària estricta i una previsibilitat a mig 

termini de la despesa de la UE, si bé han limitat la flexibilitat i no sempre han aconseguit respondre a l’evolució 

de les circumstàncies. Pel que fa a les futures polítiques de despesa i, en concret, pel que fa a la PAC, la Comuni-

cació considera que cal entendre-la com a política que dóna un impuls horitzontal a tots els sectors de l’economia 

i a la lluita contra el canvi climàtic.90 

La Comissió sobre la PAC en l’Horitzó 202091 fa un plantejament teòric dels reptes i els objectius de la PAC del fu-

tur, que es pretén sintonitzar amb l’Estratègia 2020. Es defineixen com a reptes la seguretat alimentària, el medi 

ambient i el canvi climàtic i l’equilibri territorial. També s’estableix que la PAC ha de garantir una producció ali-

mentària viable i una gestió sostenible dels recursos. 

Arran del debat públic que generen aquestes dues comunicacions, la Comissió presenta el 29 de juny de 2011 el 

paquet financer per al període 2014-2020,92 com també diverses propostes legislatives sobre la nova PAC el 12 

d’octubre de 2011. 93 

En Consell Europeu, a les seves conclusions de febrer de 2011,94 limita la despesa màxima possible de la UE de 

28 estats membres95 a 959.990 milions d’euros en crèdits de compromís, la qual cosa correspon al 1,0% del PIB 

de la UE. Això significa que el límit global de despesa s’ha reduït en el 3,5% en termes reals, en comparació amb 

el marc financer plurianual 2007-2013. Cal destacar que és la primera vegada que el límit global de despesa d’un 

marc financer es redueix en comparació amb el marc financer anterior. Pel que fa a la rúbrica 2, que, com s’ha dit 

anteriorment, és on figuren els crèdits de la PAC des del marc financer 2007-2013, el Consell Europeu fixa la limi-

tació de despeses en 373.180 milions d’euros i acorda alguns elements orientadors per a la propera reforma de 

la PAC. Així, en primer lloc estableix que el 30% dels pagaments directes estarà supeditat a l’ecologització per tal 

de garantir que la PAC contribueixi a complir els seus objectius d’acció mediambiental i climàtica. En segon lloc, 

estableix que les ajudes directes es distribuiran més equitativament entre els estats membres. És així que tots els 

països amb pagaments directes per sota de la mitjana del 90% de la UE veuran satisfet un terç de la mitjana amb 

vista a l’any 2020. 

Els següents passos en el camí de l’adopció formal de la reforma són l’acord parcial assolit el 26 de juny de 2013 

entre el Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea sobre la reforma de la PAC i l’aprovació per 

part del Parlament Europeu de l’acord polític sobre el marc financer plurianual el 3 de juliol de 2013.  

L’acord parcial sobre la reforma de la PAC planteja que els ajuts directes s’orientin a fomentar la producció soste-

nible a través de mesures més beneficioses per al clima i el medi ambient. En aquest sentit, s’introdueix un pa-

gament ecològic (greening) per tal de donar suport a les pràctiques que optimitzin la utilització dels recursos na-

                                                           
88 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu, al Comitè de les Regions i als parla-

ments nacionals. Revisió del pressupost de la UE. COM (2010) 700 final. 
89 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. La PAC en 

l’Horitzó 2020: respondre als reptes futurs en l’àmbit territorial, els recursos naturals i alimentaris. COM (2101) 672/5. 
90 En aquest sentit, la Comunicació proposa quatre alternatives per reformar la PAC. En primer lloc, orientar-la cap a prioritats polítiques de la 

UE mitjançant l’ecologització de les ajudes directes. En segon lloc, orientar el desenvolupament rural cap a un sector agrari competitiu. En ter-

cer lloc, recórrer al mercat, juntament amb el desenvolupament de modalitats d’assegurança compatibles amb el “compartiment verd” de 

l’OMC i d’altres instruments de gestió de riscos relacionats amb els canvis bruscos d’ingressos, combinats amb unes millors condicions com-

petitives de la cadena alimentària. Finalment, la Comissió proposa una millor sinèrgia entre el desenvolupament rural i altres polítiques de la 

UE que contribueixin a aplicar les polítiques en sectors con la investigació, l’ocupació i les xarxes de transport, inclosa la integració amb un 

marc estratègic comú i els programes nacionals de reforma en el marc d’Europa 2020. 
91 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. La PAC en 

l’Horitzó 2020: respondre als reptes futurs en l’àmbit territorial, els recursos naturals i alimentaris. COM (2101) 672/5. 
92 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Un pressu-

post per a Europa 2020. COM (2011) 500 final. 
93 Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell que estableix les normes aplicables als pagaments directes als agricultors en 

virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la Política Agrària Comuna. 

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agrícoles. 

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural (FEADER). 

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrària comuna. 
94 Consell de la Unió Europea, 08/06/2013. Consulta a 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137642.pdf 
95 Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, República Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Alema-

nya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania i Suècia. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137642.pdf


IMPACTE DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A CATALUNYA 

 

77 

turals. Així mateix, es busca orientar millor aquestes ajudes per fomentar l’ocupació i estimular el creixement 

econòmic, concedint-les únicament als agricultors actius i mitjançant la convergència de les ajudes, incrementant 

el suport als joves agricultors i a les zones desafavorides. Pel que fa a les mesures de regulació dels mercats, es 

pretén crear xarxes de seguretat més eficaces i dinàmiques per tal de fer front a les situacions de crisi, i es fo-

menta la creació d’assegurances i mutualitats. Finalment, pel que fa al segon pilar de la PAC, s’acorda que les po-

lítiques de desenvolupament rural s’integrin en un marc estratègic comú amb altres fons de la UE, la qual cosa 

permetrà augmentar la seva eficàcia. Així mateix, es potencien la investigació i la innovació, les iniciatives agro-

ambientals i les mesures orientades a augmentar la competitivitat, estimular l’ocupació i l’esperit empresarial. 

L’acord polític de 3 de juliol sobre el marc financer plurianual 2014-2020 estableix que l’adopció del Reglament 

sobre el marc financer està vinculat a l’adopció dels pressupostos rectificatius necessaris per proporcionar crèdits 

de pagament addicionals per al 2013, un acord polític sobre els fonaments jurídics pertinents i l’establiment d’un 

grup d’alt nivell sobre recursos propis. 

Tal com es desprèn dels paràgrafs anteriors, el sector agrícola es troba en un moment clau de transformació, en 

el qual cal prendre decisions per establir les bases del model futur, tenint en compte elements com ara la volatili-

tat dels preus, l’increment dels costos i els elements mediambientals, que requereixen un replantejament de la 

PAC. Tenint en compte aquests antecedents, en l’apartat següent es fa una descripció dels reglaments europeus 

que regulen la nova PAC, així com de la concreció a escala estatal dels aspectes que el Reglament deixa a discre-

ció dels estats membres. Així, tal com es materialitza a continuació, la nova PAC fa una clara aposta per una re-

distribució equitativa dels pagaments directes a favor dels agricultors actius, figura que també es defineix. D’altra 

banda, s’incorpora la figura del pagament verd, la qual dóna cabuda als elements mediambientals, i també es 

preveuen elements per millorar la concentració de l’oferta i vertebrar la cadena alimentària, mitjançant la poten-

ciació de les organitzacions interprofessionals. Finalment, es fa una aposta per la política de desenvolupament 

rural. Així mateix, s’estableix una nova organització de mercats dels productes agraris, amb instruments i meca-

nismes de suport per als sectors diversos.  

4.2. LA NOVA REGULACIÓ SOBRE LA PAC 

Tal com s’ha apuntat en l’apartat anterior, entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el procés de revisió de la nova PAC, 

el qual es planteja, ja des del moment inicial, en termes de reducció pressupostària, transparència i competència 

en el mercat interior, adequació als compromisos de l’OMC, als mercats internacionals i a les noves demandes 

dels consumidors.  

Cal situar la reforma de la PAC, a nivell contextual, en un moment de recessió severa de l’economia europea, la 

qual cosa reverteix en polítiques d’austeritat fiscal per part dels estats. Aquesta recessió està estretament vincu-

lada, en termes pressupostaris, a les perspectives financeres plurianuals 2014-2020 que, segons es veurà, su-

posen la pèrdua d’una part dels crèdits atorgats a la PAC en termes constants, aspecte que també cal conjugar 

amb les noves adhesions de països a la UE, com la de Croàcia a mitjans del 2013. 

D’altra banda, també cal tenir en compte la volatilitat dels preus dels productes agraris, així com la dependència 

progressiva entre els mercats agraris, energètics i financers.96 En aquest sentit, cal tenir en compte que la crisi 

energètica mundial i l’increment dels preus de l’energia repercuteixen en l’increment de costos de la producció 

agrària, cosa que provoca, conseqüentment, un augment dels preus dels aliments i una volatilitat creixent dels 

preus al mercat, tant per als agricultors com per als consumidors.  

L’alça de preus també ve determinada per altres factors, com ara l’increment de la demanda mundial de matèries 

primeres. L’impacte de l’ús de biocombustibles també ha tingut un impacte important en els preus ja que els in-

gredients bàsics dels dos biocombustibles més emprats, l’etanol i el biodiesel, són matèries primeres agrícoles, 

especialment els cultius de blat, sucre i llavors oleaginoses, amb la qual cosa el seu ús ha afegit una forta pressió 

a la demanda d’aquests béns bàsics. Així mateix, l’augment del preu del petroli ha augmentat els costos dels ferti-

litzants i el cost del transport dels productes. Aquests factors, units a la caiguda de les reserves d’aliments a esca-

la mundial i la inestabilitat produïda pels moviments del mercat borsari, han contribuït a alterar el comerç mundi-

al d’aliments i a forts increments dels preus dels productes alimentaris a escala mundial. 

Cal assenyalar, com a mostra de la volatilitat dels preus, l’increment  que es va produir entre 2007 i 2008.  Així, 

durant aquests anys es van produir increments dels preus a escala mundial, provocant una crisi alimentària a les 

regions més pobres del món. Després d’assolir una pujada màxima el segon trimestre de l’any 2008, els preus 

                                                           
96 Vegeu OCDE-FAO (2013).  
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van caure  durant l’inici de la recessió mundial del 2008 al 2012, si bé van augmentar novament el 2009 i 2010, 

amb un màxim a principis de 2011, on els preus van ser lleugerament superiors als assolits l’any 2008. 

En aquest context d’ajustament dels marges a causa de la crisi i de la volatilitat esmentada, també s’ha conside-

rat essencial afrontar el repartiment del valor desequilibrat que genera la cadena alimentària, la qual cosa s’ha 

traduït en el foment de les organitzacions de productors i interprofessionals i la generalització de formats contrac-

tuals entre els operadors. Tampoc es poden obviar, dins del context que emmarca la reforma, les diverses reuni-

ons de la Ronda de Doha pel que fa al comerç internacional, les quals apunten cap a la possibilitat d’un acord 

multilateral per a l’agricultura, a fi i efecte de reduir les taxes duaneres. A banda del comerç internacional, cal te-

nir en compte també la renovació recent del Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic, el qual té com a base la 

consecució d’una agricultura sostenible des del punt de vista econòmic, social i, valgui la redundància, la mitiga-

ció del canvi climàtic. 

La reforma també pretén lluitar contra la pèrdua de legitimitat de la PAC entre els ciutadans europeus (Garcia 

Azcárate, 2001; Massot, 2012) i, en aquest sentit, atén els requeriments d’una major equitat en l’assignació 

d’ajudes directes entre els estats i entre les explotacions a través d’un procés de convergència dels pagaments a 

la renda per hectàrea i de les noves demandes socials a l’agricultura mitjançant la implantació d’un sistema de 

suport multifuncional que conjumina criteris econòmics, mediambientals i territorials.  

Tal com es veurà a continuació, la reforma de la PAC també està condicionada pel format decisori a la UE,97 atès 

que serà decidida per primera vegada en codecisió, convertida en el procediment legislatiu ordinari després de 

l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Altrament, també es farà ús dels actes delegats com a tècnica legislativa 

per tal d’agilitar l’aplicació dels nous mecanismes establerts per la reforma.  

 

FIGURA 2.  Elements principals de la nova PAC a Espanya 

 

Tenint en compte aquests elements, a principis de l’any 2010 la Comissió Europea obre un debat públic en el 

qual es conclou, d’una banda, que la futura PAC segueixi sent una política comuna forta estructurada en dos pi-

lars i, d’altra banda, es recomana seguir avançant per enfortir la competitivitat, millorar la utilització de recursos 

fiscals i obtenir els beneficis de la política pública demanada pels ciutadans europeus en els àmbits de la segure-

tat alimentària, el medi ambient, el canvi climàtic i l’equilibri social i territorial, a fi i efecte d’instaurar un creixe-

ment més sostenible, més intel·ligent i més inclusiu en les zones rurals d’Europa, en consonància amb l’Estratègia 

Europa 2020. 

                                                           
97 Vegeu Guillem (2011). 
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En aquest sentit, la reforma de la PAC es planteja una sèrie de reptes que es poden agrupar en tres blocs.98 En 

primer lloc, la seguretat alimentària, tenint en compte que la UE haurà de contribuir a satisfer la demanda 

d’aliments mundial, que previsiblement augmentarà en un futur. En aquest sentit, és essencial que l’agricultura 

mantingui i augmenti la capacitat de producció respectant els compromisos adquirits en el marc del comerç in-

ternacional i de la coherència de les polítiques de desenvolupament. També cal tenir en compte que l’agricultura  

de la UE tendeix cada vegada més a un entorn més competitiu, atès que l’economia mundial està cada vegada 

més integrada i els intercanvis comercials més liberalitzats.  

En segon lloc, el medi ambient i el canvi climàtic, tenint en compte que, tal com s’apuntava anteriorment, moltes 

pràctiques agrícoles poden tenir repercussió directa sobre el medi ambient, comprometent l’esgotament del sòl, 

la manca i contaminació de l’aigua, la pèrdua de la biodiversitat i d’hàbitats naturals. En aquest sentit, és impor-

tant adoptar mesures com la reducció de gasos d’efecte hivernacle, la millora de l’eficiència energètica, la pro-

ducció de biomassa i d’energies renovables i la captació de carboni, entre d’altres.  

Finalment, l’equilibri territorial, tenint en compte que el potencial de moltes zones rurals està vinculat a 

l’existència d’un sector agrícola competitiu i dinàmic, amb capacitat d’atreure agricultors joves.  

Tenint en compte el context en el moment de la reforma i els reptes que es planteja la PAC, la Comissió Europea 

defineix els tres objectius principals de la futura PAC: 

Producció alimentària viable: 

 Contribuir a la renda agrària i limitar la seva variabilitat, tenint en compte que la volatilitat dels preus i de les 

rendes, com també els riscos naturals, són més acusats en el sector agrari que en la majoria dels altres sec-

tors i que els rendiments i la rendibilitat dels agricultors són de mitjana inferiors a la resta de l’economia. 

 Millorar la competitivitat del sector agrari i augmentar la seva quota de valor en la cadena alimentària, atès 

que el sector agrari està més dispers que altres sectors de la cadena alimentària i que els agricultors euro-

peus s’enfronten a la competència del mercat mundial. 

 Compensar les dificultats de producció a les zones amb limitacions naturals específiques ja que aquestes re-

gions són objecte d’un progressiu abandonament de la terra. 

Gestió sostenible dels recursos naturals i acció pel clima: 

 Garantir pràctiques de producció sostenibles i millorar el subministrament de béns públics mediambientals. 

 Estimular el creixement ecològic a través de la innovació. 

 Dur a terme accions de mitigació del canvi climàtic i d’adaptació al mateix. 

Desenvolupament territorial equilibrat 

 Donar suport a l’ocupació rural i mantenir el teixit social de les zones rurals. 

 Millorar l’economia rural i promoure la diversificació. 

 Permetre la diversitat estructural dels sistemes agraris, millorar les condicions de les petites explotacions 

agràries i desenvolupar els mercats locals. 

La Comissió Europea també emet una Comunicació al 2011 sobre el pressupost per a Europa 2020,99 la qual, pel 

que fa a la PAC, es pronuncia en el mateix sentit que la Comunicació esmentada anteriorment sobre el futur 

d’aquesta política, la qual es nodrirà dels tres principis de l’Estratègia 2020: creixement sostenible, intel·ligent i 

                                                           
98 Tal com estableix la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les 

Regions. La PAC en l’Horitzó de 2020: respondre als reptes futurs en l’àmbit territorial, dels recursos naturals i alimentari, ja citada a l’apartat 

anterior. 
99 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Un pressu-

post per a Europa 2020. COM (2011) 500 final. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0003.02/DOC_4&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0003.02/DOC_4&format=PDF
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integrador i anirà en la direcció d’atorgar als agricultors europeus un nivell de renda estable. Tenint en compte  

els objectius i l’esperit de la nova PAC, el pressupost de l’agricultura no només es destinarà a incrementar la pro-

ductivitat agrària, estabilitzar els mercats, garantir la disponibilitat de subministraments i que aquests arribin al 

consumidor a un preu raonable, sinó que també contribuirà a la gestió sostenible dels recursos naturals i a un 

desenvolupament territorial equilibrat a tot Europa. 

Tant la Comunicació sobre el futur de la PAC com la del seu pressupost per al 2020 estableixen els pilars de la fu-

tura reforma i, basant-se en aquestes, a l’octubre de 2011 la Comissió presenta les propostes legislatives de la 

reforma. Al novembre de 2013 el Parlament i el Consell adopten els textos reglamentaris de la nova PAC,100 que 

són aprovats formalment al desembre 101 i els quals versen sobre els pagaments directes, l’Organització Comuna 

de Mercats, el finançament, la gestió i el seguiment de la PAC i el FEADER. Posteriorment, la Comissió Europea ha 

publicat diversos actes delegats i d’execució de la reforma de la PAC, que versen sobre aspectes concrets que re-

gulen els reglaments.102 

                                                           
100 El Parlament Europeu rebutja el marc financer plurianual adoptat pel Consell Europeu a les seves conclusions de febrer de 2013, atès que 

considera que no reflecteix les prioritats expressades anteriorment pel propi Parlament. Per això es reinicien les negociacions fent incidència 

en les prioritats parlamentàries: dotar la UE dels recursos necessaris per recuperar-se de la crisi enfortint les polítiques de creixement, innova-

ció i solidaritat; rebutjar la creació de dèficits suplementaris resultants de la diferència sistemàtica entre els crèdits de compromís i els crèdits 

de pagament; introduir una clàusula de revisió intermèdia obligatòria del marc financer plurianual, per tal que el Parlament resultant de les 

eleccions de 2014 tingui la possibilitat de confirmar les prioritats pressupostàries i, finalment, acompanyar l’acord sobre les despeses pluria-

nuals d’un full de ruta per establir un nou sistema de recursos propis. Finalment, el Consell incorpora aquests aspectes i conclou la fase de 

negociació de les propostes de Reglament. 
101 Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen disposicions 

comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 

núm. 1083/2006 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013. 

Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre el finançament, gestió i seguiment 

de la Política Agrícola Comuna, pel que es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 

814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013. 

Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a 

través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell. 

DOUE L 347, de 20.12.2013. 

Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes aplica-

bles als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajut inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel qual es dero-

guen els Reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013.   

Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual es crea l'organització comuna de 

mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) 

núm. 1234/2007. DOUE L 347, de 20. 12.13  
102 Reglament delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del 

Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les normes aplicables als pagaments directes als agricul-

tors en virtut dels règims d'ajut inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel que es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i 

(CE) núm. 73/2009 del Consell.  

Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Par-

lament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es 

deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 

485/2008del Consell.  

Reglament d’execució (UE) núm. 641/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-

ment (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes aplicables als 

pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajut inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i pel que es deroguen els re-

glaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.  

Reglament delegat (UE) núm. 611/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parla-

ment Europeu i del Consell pel que fa als programes de suport al sector de l’oli d’oliva i les olives de taula. 

Reglament delegat (UE) núm. 612/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 

Parlament Europeu i del Consell modificant el Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió amb l’establiment de noves mesures per als 

programes nacionals de suport al sector vitivinícola. 

Reglament delegat (UE) núm. 499/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014 pel qual es complementen els reglaments (UE) núm. 

1308/2013 i 1306/2013 modificant el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió e relació amb els sectors de les fruites i 

hortalisses transformades. 

Reglament delegat (UE) núm. 500/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) núm. 

1308/2013 mitjançant la modificació del Reglament (CE) núm. 288/2009 de la Comissió pel que fa a la concessió d’ajudes per a les mesures 

d’acompanyament en el marc d’un pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles. 

Reglament delegat (UE) núm. 501/2014, de la Comissió, d’11 de març de 2014 pel qual es complementa el Reglament (UE) núm. 

1308/2013 mitjançant la modificació del Reglament (CE) núm. 826/2008 de la Comissió pel que fa a determinats requisits que han de com-

plir els productes agrícoles que es beneficien de l’ajuda per a l’emmagatzematge privat. 

Reglament d’execució (UE) núm. 614/2014 de la Comissió, de 6 de juny de 2014, que modifica el Reglament núm. 555/2008 pel que fa a 

l’aplicació de determinades mesures de suport al sector vitivinícola. 

Reglament d’execució núm. 615/2014 de la Comissió, de 6 de juny de 2014, pel qual s’estableixen les normes de desenvolupament del Re-

glament (UE) núm. 1306/2013 i del Reglament (UE) núm. 1308/2013 pel que fa als programes de treball per sostenir els sectors de l’oli 

d’oliva i les olives de taula. 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Documentos/docs2/Areas/Fondos%20Estruct%20UE/2014-2020/R%201303_2013%20GENERAL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es:PDF
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Valoració de la PAC i la reforma 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu 

Les reformes sempre van de dues en dues. En la present reforma, el primer cicle comença el 2013 i el 2020 ens 

espera el segon cicle. Es vol trencar amb el pagament únic, amb les referències històriques d’una vegada per to-

tes i redistribuir i, sobretot, consolidar un suport multifuncional. Al mateix nivell, els objectius són econòmics, me-

diambientals i territorials. 

En funció del model predominant en 2014-2020, el 2020 tindrem un model hegemònic que s’imposarà a tots els 

altres. Amb el nostre model no anem enlloc. Som dels més conservadors d’Europa. Haurem de fer moltes coses 

de cop que altres ja han fet. 

La PAC ha estat una gran sacrificada a nivell pressupostari. Per primera vegada a la història, la UE va decidir bai-

xar els imports absoluts del pressupost comunitari. Passem d’1,12% del PIB europeu a un 1% del PIB. Se’ns de-

mana fer més Europa amb menys pressupost. La PAC ha caigut, en total, un 16,6%, a preus constants. Les dades 

d’Espanya, en canvi, són a preus corrents i per això no es pot comparar amb Europa. Interessa fer-ho així perquè 

sembli que la cosa ha anat molt millor del que pensàvem. 

La prioritat absoluta dels negociadors espanyols sobre la PAC va ser sempre tornar a casa amb un paquet d’ajuts 

directes similar al present, objectiu recolzat tant per les CCAA com per les federacions de cooperatives i les orga-

nitzacions professionals. Fruit d’aquesta estratègia, el capítol dels pagaments directes a preus constants baixa 

molt lleugerament per al conjunt de la UE. Espanya sempre salva els mobles, atès que perd un percentatge de 

pagaments directes (2,3%) inferior a la mitjana comunitària (2,8%).  En aquest sentit, no som grans innovadors, 

no anem al capdavant de res. Totes les reformes han estat així.  

L’objectiu principal d’Espanya ha estat que hi hagi la redistribució menor possible. Per això s’ha escollit un model 

únic a Europa que es pot batejar com a model discontinu o difós de regionalització. Aquest té dos riscos. En pri-

mer lloc, que és molt complex de gestionar i, en segon lloc, la congelació estructural, que complica molt el trans-

vasament de terres i drets entre explotacions. Si alguna cosa necessita l’agricultura catalana i espanyola és mobi-

litat estructural. Espanya també s’acull a la convergència interna parcial, que es fa entre 2015 i 2019, però no 

acaba de ser una convergència total, sinó que es queda en uns percentatges al voltant del 90%. 

En el cas de Catalunya, dins d’Espanya, ens ha afavorit aquesta vegada, però a la llarga, la convergència va con-

tra les agricultures intensives. Això també passa dintre dels mateixos sistemes agronòmics: l’olivera, de secà, oli-

vera i regadiu. 

                                                                                                                                                                                                 
Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013, relatiu a 

l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i introdueix disposicions transitòri-

es. 

Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-

ment (UE) núm. 1305/2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEA-

DER). 

Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-

ment (UE) núm. 1306/2013 pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat. 

Reglament d’execució (UE) núm. 834/2014 de la Comissió, de 22 de juliol de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del marc 

comú de seguiment i avaluació de la política agrària comuna. 

Reglament delegat (UE) núm. 906/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 pel que fa 

a la gestió d’intervenció pública. 

Reglament delegat (UE) núm. 907/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 pel que fa 

als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l’ús de l’euro. 

Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 d’agost de 2014 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació  del Regla-

ment (UE) núm. 1306/2013 en relació amb els organismes, la gestió financera, la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les 

garanties i la transparència. 

Reglament d’execució (UE) núm. 1044/2014 de la Comissió, de 3 d’octubre de 2014, pel qual s’estableixen els límits màxims pressupostaris 

aplicables al 2014 a determinats règims d’ajudes directes previstos al Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell. 

Reglament d’execució (UE) núm. 1259/2014 de la Comissió, de 24 de novembre de 2014, relatiu al reemborsament, d’acord amb l’article 26 

apartat 5 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, dels crèdits prorrogats de l’exercici 2014. 

Reglament d’execució (UE) 2015/1748 de la Comissió, de 30 de setembre de 2015, pel qual s’estableix una excepció, per l’any de sol·licitud 

de 2015, a l’article 75, apartat 1, paràgraf tercer, del Reglament (UE) núm. 1306/2013,  del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al ni-

vell de les bestretes dels pagaments directes i les mesures de desenvolupament rural relacionades amb la superfície i amb els animals, i a 

l’article 75, apartat 2, paràgraf primer de l’esmentat Reglament pel que fa als pagaments directes. 
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La darrera reforma es caracteritza per ser una aposta decidida a favor de la multifuncionalitat agrària, que abans 

constituïa un tret exclusiu del segon pilar i ara s’introdueix al primer pilar. A més, s’ha anat imposant la noció de 

bé públic a la PAC. A Catalunya hauríem d’estudiar, abans de 2010, quina noció de bé públic necessitem i quin és 

el potencial de béns públics que amaga la nostra agricultura i quins són els mecanismes que millor ens anirien 

per potenciar els béns públics de l’agricultura catalana. Aquest exercici no s’ha fet.  

Els pagesos tenen dues preocupacions: el pagament verd, que ens treu diners dels ajuts a la renda, i la redistri-

bució. És molt perillós i inútil anar contra el pagament verd perquè dóna un senyal molt negatiu a la societat i 

perquè, al final, el futur de l’agricultura depèn de la sostenibilitat. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

A la nova PAC s’ha anat a buscar que ningú surti de la foto, que la foto quedi com estava, la qual cosa ha produït 

dos efectes: en primer lloc, que ens hem separat d’Europa, i, en segon lloc, que ens hem autoincapacitat per pen-

sar en un futur diferent i millor. 

Catalunya ha estat condicionada pel fet d’estar dins del marc de l’Estat espanyol, si bé també ha apostat per “se-

guir todos iguales” i això no ens va bé, és una mala política per a Catalunya. S’haurien d’haver desviat fons cap al 

desenvolupament rural i s’hauria d’haver apostat per un model general d’acord amb Europa. Ens hem equivocat 

en no anar cap a un model més modern perquè inclús es crearan contradiccions de sectors. Quan la gent comen-

ci a cobrar, és impossible que tothom cobri el mateix, tot i que s’han fet grans esforços per aproximar-se, però de 

manera molt artificial. 

En paraules de l’Albert Massot: “s’han fet moltes coses però sempre cobren els mateixos”. En el cas d’Espanya 

encara és més greu ja que han canviat moltes coses però estem al mateix lloc. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Hi ha una inflació tan gran d’objectius de la PAC que és impossible saber si es compleix o no. Les polítiques agrà-

ries tradicionals han tingut sempre dos objectius bàsics: millorar el grau d’autoabastiment dels països i evitar la 

volatilitat dels preus. Les reformes han anat oblidant aquests objectius i incloent-ne molts d’altres: medi ambient, 

suport a la renda, zones desafavorides, distribució equitativa d’ajuts, equilibri territorial, qualitat dels aliments, 

sanitat, incorporació de joves,etc. La PAC actual no és un bon instrument per evitar la volatilitat i l’estabilitat de 

les rendes. És un instrument molt car i insegur per afavorir els nivells elevats d’autosuficiència, és a dir, és poc 

eficaç. 

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

La PAC no ho és tot en l’àmbit de l’agricultura. Gràcies a les recents reformes de la PAC, avui l’agricultura europea 

està molt dirigida al mercat i la seva evolució depèn de l’evolució del mercat i no tant de les decisions polítiques. 

En aquest sentit, les decisions a escala de la UE són importants, però actualment tenen un impacte limitat com-

parat amb el passat. 

Aquesta reforma de la PAC respecte dels criteris generals de les anteriors reformes: al 2003 hi ha va haver la de-

cisió clau, la desconnexió dels ajuts, fet que va comportar l’establiment dels sobres nacionals. Des del 2006 ja 

tenim una PAC que comença a ser menys comuna, amb diferents models d’aplicació als diferents estats mem-

bres (estats amb model de referències històriques, estats amb pagaments regionalitzats, els nous estats mem-

bres amb el sistema SAPS...). 

Un dels grans atacs que es feia, sobretot des del sector, era que amb la desconnexió es generava un problema de 

legitimitat en la PAC. La nova PAC, tal com es va començar a dissenyar l’any 2010, tenia un fonament polític molt 

fort, que era el de respondre a aquesta crisi de legitimitat davant de la ciutadania europea cada vegada més ur-

bana i cada vegada més crítica amb aquests ajuts, tenint en compte que la PAC és la primera font de despesa 

comunitària. Per fer front a aquesta crisi de legitimitat, la reforma té tres objectius implícits: una millor equitat o 

redistribució, els suport als béns públics i la focalització en determinats objectius (targeting). 

És la primera vegada en tota la història de la PAC en què hi ha una redistribució explícita en la pròpia PAC. La ma-

jor equitat en la distribució va ser un dels principis que va guiar la reforma, però, fruit de les negociacions al Con-

sell, el nivell de redistribució va quedar disminuït. 
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L’agricultura genera beneficis que van més enllà de la producció d’aliments i que el mercat no paga i requereixen 

una intervenció per tal que se segueixi fent. La reforma ha volgut que la distribució dels ajuts tingui en compte els 

béns públics i per això s’ha creat el pagament verd (30%), tot i que després de les negociacions, també s’ha redu-

ït el nivell d’ambició en aquest àmbit.  

La focalització (pagament únic, pagament verd, joves, petits agricultors, pagaments acoblats) és molt important 

per tal de justificar els recursos que es destinen davant del conjunt de la ciutadania. 

El paper del Parlament Europeu ha estat nou i forma part de l’arquitectura política de la legitimitat. És la primera 

PAC votada per la institució que representa tots els ciutadans de la UE. 

La reforma també ha anat vinculada a les perspectives financeres, la qual cosa comporta topalls financers per al 

període 2014-2010. 

La reforma de la PAC ha tingut tres objectius explícits: la competitivitat, la sostenibilitat i l’equilibri territorial. 

La gran innovació de l’OCM única va ser intentar abordar el debat polític sobre el funcionament del conjunt de la 

cadena alimentària. S’intenta avançar cap a una major organització dels productors i també del conjunt de la ca-

dena. És un primer pas en què hem de continuar insistint. El nou comissari Hogan ha manifestat que una millora 

en la cadena alimentària serà un dels temes més importants en els propers anys. 

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient.103 

Espanya contribueix al pressupost de la UE tenint en compte el factor de recurs nacional brut amb un 7,9% apro-

ximadament. De la PAC, la part que rebem suposa un 12% aproximadament, amb la qual cosa tenim un saldo po-

sitiu molt favorable en aquesta política i, per tant, el Ministeri d’Economia i Hisenda dóna suport a la proposta del 

Ministeri d’Agricultura i es defensa com a una proposta del Govern. En aquest sentit, s’ha complert l’object iu de 

preservar el finançament del pressupost de la PAC.  

La proposta inicial de la reforma que va fer la Comissió es pot qualificar d’extensificadora, és a dir, és una propos-

ta traslladada a Espanya que es tradueix en una extensificació de les produccions. La negociació per part 

d’Espanya ha consistit a retallar aquelles qüestions inaplicables a Espanya i així, obtenir la flexibilitat necessària 

per poder aplicar la PAC al nostre territori. 

Amb la reforma és pretén que totes les superfícies siguin elegibles, és a dir, que qualsevol superfície pugui rebre 

ajuts directes. A Espanya hi ha molta superfície que no és agrícola o ramadera que, des del punt de vista de la 

normativa comunitària, podria ser subvencionable perquè aporta béns públics que, si són mantinguts adequada-

ment, poden donar lloc a beneficis mediambientals. L’aplicació d’això a Espanya suposaria repartir els 5.000 mi-

lions d'euros, aproximadament, que rep en concepte d'ajuts directes, entre molta més superfície, la qual cosa 

comportaria un decrement dels imports unitaris que reben els agricultors i ramaders.  

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació.104 

La nova PAC 2014-2020 té uns objectius molt clars, reptes econòmics, mediambientals i territorials.  

Un aspecte molt important és que és una PAC per a tots, agricultors i ciutadans. 

A continuació es farà una explicació sobre els elements principals que introdueix la nova normativa esmentada. A 

efectes d’estructura, primer s’explicaran els principals elements sobre els pagaments directes, objecte d’anàlisi 

principal d’aquest estudi, l’objectiu final del qual rau a fer una projecció sobre l’impacte que pot tenir la reforma 

en aquesta matèria a Catalunya. En segon lloc, s’explicarà el contingut essencial sobre el finançament de la PAC i, 

finalment, sobre l’OMC. 

                                                           
103 Compareixença celebrada el dia 25 de novembre de 2014 al CTESC. 
104 Compareixença celebrada el dia 19 de desembre de 2014 al CTESC. 
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Com a prèvia, a grans trets, en relació amb els mecanismes d'ajudes directes, es passa de la dissociació o des-

vinculació a la focalització. Pel que fa a les normes horitzontals i financeres, se simplifica el sistema integrat 

d'administració i control, així com l'ecocondicionalitat dels ajuts. Pel que fa a l'Organització Comuna de Mercat, 

s'adapten els instruments en vigor per convertir-los en xarxes de seguretat que només s'apliquen en cas de crisi 

dels preus i pertorbacions de mercat. Se simplifiquen els instruments existents en relació amb el desenvolupa-

ment rural per concentrar-se en l'ajut a la competitivitat, la innovació, l'agricultura basada en el coneixement, l'es-

tabliment de joves agricultors, la gestió sostenible dels recursos naturals i el desenvolupament territorial equili-

brat. Finalment, la nova regulació sobre la PAC 2014-2020 manté els dos pilars de la PAC, si bé augmenta els 

vincles entre ells, la qual cosa proporciona un enfocament global i integrat de suport a la política.  

Pel que fa als pagaments directes, el Reglament 1307/2013 n’estableix la regulació. La nova PAC substitueix el 

pagament únic per explotació per un sistema de pagament multifuncional amb set components: 

 Un pagament bàsic per hectàrea, harmonitzat en funció de criteris econòmics o administratius, nacionals o 

regionals i sotmès a un procés de convergència. 

 Un component ecològic, com a ajuda complementària per compensar les despeses associades al subminis-

trament de béns públics mediambientals no remunerats pel mercat. 

 Un pagament complementari als joves durant cinc anys. 

 Un pagament redistributiu per enfortir l’ajuda a les primeres hectàrees d’una explotació. 

 Una ajuda addicional a les rendes a les zones condicionades per limitacions naturals 

 Una ajuda vinculada (acoblada) a la producció per a determinades zones o tipus d’agricultura per motius 

econòmics o socials. 

 Un sistema simplificat disponible per a petits agricultors, amb pagaments de fins a 1.250 euros. 

Els tres primers components són obligatoris per als estats membres i els quatre darrers tenen caràcter facultatiu. 

Els estats membres han de destinar el 30% de la seva dotació nacional per a pagaments directes al component 

ecològic. El 70% restant s’assignarà al component de pagament bàsic, prèvia deducció de l’import compromès 

per a les reserves nacionals de drets (obligatori fins al 3% de les dotacions nacionals) i per als pagaments com-

plementaris en concepte de pagaments redistributius (com a màxim el 30%), a favor de joves agricultors (com a 

màxim el 2%), de les zones desafavorides (com a màxim el 5%) o en forma de pagaments vinculats a la producció 

(com a màxim el 15%).  

Cal destacar que les noves ajudes per hectàrea regulades pel nou Reglament només es destinaran als agricultors 

actius, nova figura àmpliament definida pel Reglament. Així, el Reglament estableix, d’una banda, una llista nega-

tiva de beneficiaris (persones físiques o jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques que gestionin aero-

ports, serveis ferroviaris, instal·lacions d’abastiment d’aigua, serveis immobiliaris i instal·lacions esportives i re-

creatives permanents). D’altra banda, en el cas que les persones físiques o jurídiques formin part de la llista ne-

gativa, es consideraran agricultors actius si aporten proven verificables105 que demostren l’acompliment d’alguna 

de les següents possibilitats:  

 Que l’import anual dels pagaments directes sigui almenys del 5% dels ingressos que obtenen a partir 

d’activitats no agràries en l’exercici fiscal més recent. 

 Que les seves activitats agràries no siguin insignificants.106 

 Que el seu objectiu social o comercial principal consisteixi a exercir l’activitat agrícola. 

Aquests criteris no s’aplicaran als agricultors que l’any anterior hagin rebut pagaments directes inferiors a 5.000 

euros i, dins d’aquest límit els estats membres fixaran la quantitat concreta. 

                                                           
105 De la manera que determinin els estats membres. 
106 D’acord amb la mateixa definició que el Reglament fa d’activitat agrària. 
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Es fixa també com a requisit mínim per poder percebre pagaments directes que l’import total dels pagaments di-

rectes sol·licitats o pendents de concessió en un any natural determinat sigui superior a 100 euros o que la super-

fície admissible per la qual se sol·liciten o han de concedir-se pagaments directes siguin superiors a una hectàrea. 

Agricultor actiu 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu. 

La noció d’agricultor actiu ja existia, però ningú no la desenvolupava. Té problemes per desenvolupar-se, perquè 

és molt complicat trobar una noció que permeti arribar a un estatut europeu d’agricultor. A més, l’OMC obliga a 

donar ajuts a tots aquells que, no produint, es comprometin a mantenir les terres. El nucli dur de la definició 

d’agricultor actiu és una llista negativa de beneficiaris, a la qual els estats membres hi poden afegir requisits ad-

dicionals. Els requisits que s’han introduït a Espanya són molt pocs i sembla ser que el Registre d’Explotacions 

Ramaderes ha decaigut. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

La PAC, en general, no garantirà que els ajuts vagin destinats exclusivament als agricultors actius, però servirà 

per excloure alguns grans cobradors que no tenen activitat agrícola. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de desenvolupament rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

S’ha trigat a reconèixer que hi ha alguns “agricultors de sofà”. A Espanya hi ha hagut la tendència de repartir 

drets entre tothom en funció del que es fa i s’ha cobrat abans es continua cobrant i aquest sistema ha permès 

que els agricultors que pleguen continuïn sent receptors de la PAC. Els drets han anat a parar a mans dels propie-

taris, que no els han deixat.  

Hi ha certa contradicció: “si tu fas un sistema d’ajuts directes desacoblats i no els exigeixes que produeixin, per 

què els has d’exigir que siguin agricultors actius?”. 

La definició d’Espanya d’agricultor actiu és de mínims. Els que cobren menys de 1.250 euros són actius per defi-

nició. La resta, aquells per als quals els ajuts representin més del 80% dels ingressos agraris, queden fora. Però 

és realment difícil, si es té una mínima activitat, que els ingressos totals siguin menors al 80%.  

La llista negra és merament folklòrica ja que realment no hi havia aeroports ni trens a la llista de beneficiaris, de 

forma directa. 

El Ministeri estableix que tothom que cobri s’haurà d’inscriure en un Registre d’Empreses Agràries i això és un 

primer pas per clarificar.  

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

Hi hagut voluntat de trobar una fórmula per tal que els fons es destinin a l’agricultor professional. La Comissió té 

l’obligació de fer respectar la normativa de l’OMC en les definicions que es fan a escala nacional i, per tant, ha 

adoptat la interpretació estricta. Per aquest motiu la Comissió no veu amb bons ulls determinades opcions que 

tenen en compte criteris productius.  

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 

El debat de l’agricultor actiu ha estat un dels elements centrals de la reforma, si bé no s’ha avançat massa res-

pecte del que ja hi havia. La proposta de la Comissió es limita a establir què no és agricultor actiu, és a dir, la llis-

ta negativa (companyies ferroviàries, aeroports, companyies depuradores d’aigües, etc.), però no diu exactament 

què és un agricultor actiu. A Espanya tenim un fenomen des de fa molt de temps que es tradueix en el fet que 

quan es desvinculen les ajudes de la producció molts sol·licitants es queden amb l’ajuda, però són altres perso-

nes les que exerceixen l’activitat agrària pròpiament dita. Per tant, a Espanya s’ha volgut vincular la sol·licitud de 

l’ajuda i l’exercici de l’activitat. La figura de l’agricultor actiu ha estat l’element més incentivador de la producció 
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ja que, per primera vegada, ens hem atrevit a delimitar que les ajudes són per a aquells agricultors que verita-

blement tenen activitat agrària. 

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

Pel que fa a l’agricultor actiu es va plantejar, en primer terme, que els ajuts directes estaven destinats a aquells 

agricultors amb uns ingressos agraris. Posteriorment, la Comissió ha suggerit que es pot excloure del sistema 

aquells agricultors que facin un manteniment sobre la seva superfície, simplement pel fet de no tenir ingressos 

agraris. Per tant, s’obre una porta perquè puguin entrar nous agricultors. En opinió de la compareixent, no cal que 

ens compliquem tant la vida demanant documentació quan al final acabarà entrant tothom al sistema ja que cre-

arem una burocràcia excessiva. 

 

D’altra banda, tenint en compte que l’eix vertebrador de la reforma rau a equilibrar els pagaments entre els dife-

rents estats membres, així com entre els beneficiaris, atesa l’existència que s’ha observat de pagaments despro-

porcionats, el Reglament exigeix la reducció d’almenys un 5% en la part del pagament bàsic que hagi de concedir-

se als agricultors que sobrepassin els 150.000 euros.107  

Equitat 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu. 

No s’ha de confondre equitat amb redistribució sectorial. Aquesta reforma conté més elements redistributius que 

les anteriors però la majoria són facultatius, queden en mans dels estats membres i molts han decidit no aplicar-

los, entre ells, Espanya. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

La nova PAC no garantirà l’equitat i, tal com s’ha plantejat a Espanya, encara ho fa més difícil. El sector més per-

judicat és la ramaderia que, pels sectors que tenien ajuts, perden importants dotacions. A Catalunya esdevé més 

perjudicat el boví. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’equitat no ha de ser un objectiu en la distribució de recursos de la PAC. Si és una política agrària, no pot ser una 

política social. “A vostè, com és petit agricultor li farem el taló més gran i a vostè, com és marquesa, i té moltes 

terres li farem més petit”: això no és la política agrària. 

Igualar a escala europea no té cap sentit. 100 euros per hectàrea a Luxemburg no és res i, en canvi, cent euros 

per hectàrea a Bulgària distorsiona el mercat. La PAC distorsiona els nous estats membres de la UE. El mercat de 

la terra es posa a preus prohibitius i genera una classe social de rendistes. Això genera el fenomen de 

l’acaparament de terres que havia desaparegut a Europa i torna a estar de moda. 

El maligne que tenen les polítiques agràries és que tots els estats membres volen maximitzar el seu taló de re-

torn. 

Hi ha moltes explotacions que tenen una rendibilitat per hectàrea que no requereixen cap pagament, per la qual 

cosa podrien viure sense cap pagament. Si són explotacions summament intensificades i amb bons resultats, no 

necessitarien pagament. 

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

                                                           
107 Els imports obtinguts de la reducció dels pagaments als grans beneficiaris han de romandre als estats membres on varen ser generats i 

servir per finançar les mesures de suport de la UE en virtut del FEADER. 
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Medi Ambient. 

Com més equitat hi hagi en la distribució de les ajudes, benvinguda sigui, però que això no resti suport als agricul-

tors. En aquest sentit, l’equitat hauria de sorgir de l’increment del pressupost de la UE i no és previsible que sigui 

així. Aquest serà un element de força a les properes reformes. 

El Reglament també preveu la flexibilitat entre el primer pilar i el segon pilar, en el sentit de permetre la possibili-

tat de posar a disposició del desenvolupament rural fins al 15% dels límits màxims establerts per als pagaments 

directes. 

Pel que fa al finançament de la PAC, cal tenir en compte els Reglaments 1303/2013, 1305/2013  i 1306/2013. 

A través del Reglament 1303/2013 s’estableix un Marc estratègic comú que integra tots els instruments finan-

cers estructurals (FEDER, FSE, Fons de Cohesió i FEADER) amb una òptica d’objectius temàtics comuns i un enfo-

cament territorial en la seva aplicació, on té especial rellevància el enfocament LEADER, mencionat a l’epígraf an-

terior d’aquest apartat. També s’estableixen les normes generals dels fons estructurals (FEDER i FSE) i del Fons 

de Cohesió en relació amb les seves tasques, objectius prioritaris i organització, i es determinen els criteris que 

han de complir els estats membres i les regions per optar a la ajuda dels fons, els recursos financers disponibles i 

els criteris per a la seva assignació. 

El Reglament 1306/2013 regula el finançament, la gestió i el seguiment de la PAC, atesos els nous objectius de 

la PAC, en el marc dels pagaments directes que, com s’ha esmentat anteriorment, constitueixen l’eix vertebrador 

de la reforma. El nou Reglament estableix, tal com ho feia la normativa anterior, que el finançament dels objectius 

de la PAC es durà a terme a través del FEAGA i del FEADER. Tot seguit defineix les despeses d’ambdós fons. Pel 

que fa al FEAGA, diferencia entre les despeses que s’executen mitjançant la gestió compartida entre els estats 

membres i la UE i les que s’executen de forma directa a través del FEAGA. Pel que fa a les de gestió compartida, 

s’inclouen les mesures destinades a la regulació o al suport dels mercats agraris; els pagaments directes als agri-

cultors en el marc de la PAC; la participació financera de la UE per a mesures d’informació i promoció de produc-

tes agrícoles i la participació financera de la UE en el pla de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la UE. 

Així, s’eliminen de la normativa anterior les restitucions fixades per exportació de productes agrícoles a tercers pa-

ïsos i les intervencions destinades a la regularització dels mercats agraris, en coherència amb la nova concepció 

de la PAC.  

Pel que fa a les despeses finançades directament pel FEAGA, el Reglament inclou la promoció de productes agrí-

coles; les mesures adoptades de conformitat amb la legislació de la UE, destinades a garantir la conservació, la 

caracterització, la recollida i la utilització de recursos genètics a l’agricultura; la creació i manteniment dels siste-

mes d’informació comptable agrària i els sistemes d’integració agrària, inclosa la investigació sobre l’estructura 

d’explotacions agràries. S’eliminen les despeses derivades de la participació de la Comunitat en mesures veteri-

nàries específiques i les despeses relatives als mercats de la pesca, atès que aquestes estan sufragades pel Fons 

Europeu Marítim i de Pesca. 

El Reglament també regula els organismes pagadors i la gestió financera dels Fons, remetent a allò establert pel 

Marc financer plurianual 2014-2020, citat a l’epígraf anterior. Finalment, regula els sistemes de control i les san-

cions derivades del seu incompliment. 

En relació amb els organismes pagadors, cal assenyalar que, en el cas espanyol, és el Fons Espanyol de Garantia 

Agrària (FEGA)108 l’organisme encarregat de fer que les ajudes de la PAC s’apliquin estrictament per assolir els ob-

jectius d’aquesta política, arribant eficaçment als beneficiaris que compleixin amb els requisits establerts per a la 

seva concessió, dins dels terminis previstos a la normativa reguladora, fomentant una aplicació homogènia de les 

ajudes de la PAC a tot el territori de l’Estat. Al mateix temps, cadascuna de les comunitats autònomes té el seu 

organisme pagador, essent el FEGA el que exerceix la coordinació nacional.109 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la reforma de la PAC també suposa l’aprovació del Reglament 1305/2013, 

relatiu al FEADER i que deroga el fins ara vigent, aprovat l’any 2005. El Reglament fixa els objectius als quals ha 

                                                           
108 Organisme autònom adscrit al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Secretaria General d’Agricultura i Alimen-

tació. 
109 Fons Espanyol de Garantia Agrària. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Consulta a   

http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/organismos_pagadores/organismos_pagadores_espanoles_y_de_coordinacion_naci

onal_330.jsp. 

http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/organismos_pagadores/organismos_pagadores_espanoles_y_de_coordinacion_nacional_330.jsp
http://www.fega.es/PwfGcp/es/financiacion_de_la_pac/organismos_pagadores/organismos_pagadores_espanoles_y_de_coordinacion_nacional_330.jsp
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de contribuir la política de desenvolupament rural i les prioritats de la UE en aquesta matèria. Estableix el context 

estratègic de la política de desenvolupament rural i defineix les mesures que han de ser adoptades per executar 

la política de desenvolupament rural. D’altra banda, estableix normes sobre programació, treball en xarxa, gestió, 

seguiment i avaluació d’acord amb les responsabilitats compartides entre els estats membres i la Comissió i es-

tableix les normes per garantir la coordinació del FEADER amb altres instruments de la UE. 

En la línia dels objectius de la nova PAC, el Reglament preveu que el FEADER contribueixi a l’Estratègia Europa 

2020 fomentant un desenvolupament sostenible a tota la UE com a complement de la PAC, la política de cohesió 

i la política pesquera comuna. 

Els seus objectius són: 

 Fomentar la competitivitat de l’agricultura 

 Garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i de l’acció pel clima 

 Assolir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals incloent la creació i 

conservació de l’ocupació. 

Com a novetat respecte de l’anterior Reglament, aquests objectius es concreten en les 6 prioritats següents: 

 Fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal  i en les zones rurals. 

 Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d’agricultura a totes les re-

gions, i promoure les  tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible. 

 Fomentar l’organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i comercialització dels productes 

agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari. 

 Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura. 

 Promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al 

canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal. 

 Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals. 

Dins del contingut de la programació, pel que fa als programes de desenvolupament rural, s’inclouen els subpro-

grames temàtics (no previstos al Reglament anterior), que poden estar relacionats amb els joves agricultors, les 

petites explotacions agrícoles, les zones de muntanya, les cadenes de distribució curta, les dones de les zones ru-

rals i la mitigació del canvi climàtic i adaptació a aquest. L’annex IV del Reglament fa una llista indicativa de me-

sures i operacions d’especial rellevància per a aquests subprogrames temàtics. També es modifica el contingut 

dels programes de desenvolupament rural. 

Pel que fa a les ajudes al desenvolupament rural, s’elimina la seva classificació mitjançant eixos que es feia en el 

Reglament anterior, responent a criteris de simplificació. El nou Reglament estructura les ajudes segons les me-

sures de desenvolupament rural que han de contribuir a la consecució d’una o diverses prioritats de desenvolu-

pament rural de la UE. A la taula següent es pot observar un esquema de la correspondència entre les mesures  

pertinents i les prioritats de desenvolupament rural de la UE, tal com estableix l’annex VI del nou Reglament. Si es 

comparen les mesures amb el Reglament anterior, es poden observar algunes diferències, si bé mereix una men-

ció especial la incorporació de les mesures relatives a l’agroambient i clima i a l’agricultura ecològica en el nou 

Reglament. Aquest estableix que els estats membres posaran a disposició les ajudes en virtut d’aquestes mesu-

res per tal de cobrir els compromisos que imposin majors exigències que els requisits obligatoris establerts per la 

normativa europea i el dret nacional. 
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TAULA 8.  Mesures per al desenvolupament rural previstes al Reglament 1305/2013  de la UE segons prioritats 

de la UE 

Prioritats Mesures 

Diverses prioritats de la UE 

Serveis d'assessorament, gestió i substitució d'explotacions 

agràries 

  Inversió en actius físics 

  Desenvolupament d'explotacions agràries i empreses 

  Cooperació 

  Leader 

Impuls de la transferència de coneixements i la 

innovació en l'agricultura, silvicultura i zones ru-

rals Transferència de coneixements i activitats d'informació 

  

Inversions en tecnologies forestals i en la transformació, mobi-

lització i comercialització de productes forestals 

Competitivitat de tots els tipus d'agricultura i 

increment de la viabilitat de les explotacions 

agràries 

Règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris 

Foment de l'organització de la cadena alimen-

tària i gestió de riscos en l'agricultura 

Restauració del potencial de producció agrària malmès per des-

astres naturals i catàstrofes i implantació de mesures preventi-

ves adequades 

  

Prevenció i reparació de danys causats als boscos per incendis, 

desastres naturals i catàstrofes 

  Creació d'agrupacions de productors 

  Benestar dels animals 

  Gestió de riscos 

  Assegurança de collites, animals i plantes 

  

Mutualitats per a malalties animals i vegetals i incidents medi-

ambientals 

  Instrument d'estabilització dels ingressos 

 

 

Restauració, conservació i millora dels ecosis-

temes dependents de l'agricultura i la silvicultu-

ra 

 

 

Reforestació i creació de superfícies forestals 

Millora de l'eficiència dels recursos i suport al 

pas d'una economia baixa en emissions de car-

boni i adaptable al canvi climàtic en els sectors 

agrari, alimentari i forestal 

Implantació de sistemes agroforestals 

  Inversions per incrementar la capacitat d'adaptació i el valor 

mediambiental dels ecosistemes forestals 

  Agroambient i clima 

  Agricultura ecològica 

  Ajut a l'empara de Natura 2000 i de la Directiva marc de l'aigua 

  Ajudes a zones amb limitacions naturals o altres limitacions es-

pecífiques 

  Serveis silvoambientals i climàtics i conservació dels boscos 

Foment de la inclusió social, reducció de la po-

bresa i desenvolupament econòmic a les zones 

rurals 

Serveis bàsics i renovació de poblacions a les zones rurals  

Leader 
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Finalment, el Reglament 1305/2013 preveu en els seus annexos les ajudes de la UE destinades al desenvolu-

pament rural de 2014 a 2020. A la taula següent es pot observar quina és la previsió per Espanya i es constata 

com les ajudes van decreixent en el decurs del període. 

TAULA 9.  Ajudes de la UE a Espanya destinades al desenvolupament rural (2014-2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.187.488.617 1.186.425.595 1.185.344.141 1.184.244.005 1.183.112.678 1.182.137.718 1.182.076.067 

Unitats: euros. 

Font: Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu a l’ajuda al desenvolupament 

rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell. 

 

A continuació es presenta, per al cas d’Espanya i de Catalunya, una taula sobre els imports atorgats pels orga-

nismes pagadors pel que fa al FEOGA/FEAGA110 i al FEADER, per tal de poder tenir una visió global de la seva evo-

lució fins a l’any 2013. Tal com es pot observar, es destinen més recursos pel que fa a pagaments directes (FEA-

GA) que pel que fa a mesures estructurals (FEADER), si bé els imports destinats pel FEADER mostren una evolució 

interanual positiva. Quant als imports del FEAGA, destaca una davallada important, del 99,4% entre els anys 

2001 i 2002 

TAULA 10.  Evolució dels pagaments efectuats pel FEOGA/FEAGA pels organismes pagadors d’Espanya i Catalu-

nya, 1997-2013 

  Espanya Catalunya % Catalunya versus Espanya 

1997 765.690.088.164 41.124.257.471 5,4 

1998 884.446.901.428 43.883.860.923 5,0 

1999 872.361.126.859 38.414.832.604 4,4 

2000 911.828.431.471 41.295.921.124 4,5 

2001 1.027.415.560.777 59.832.772.369 5,8 

2002 5.938.081.669,79 320.126.472,52 5,4 

2003 6.473.878.264,21 371.917.936,51 5,7 

2004 6.326.401.680,03 349.543.408,72 5,5 

2005 6.410.489.074,04 368.393.462,40 5,7 

2006 6.655.926.642,73 396.836.900,81 6,0 

2007 5.694.144.882,46 326.355.449,29 5,7 

2008 5.476.876.522,21 315.311.671,37 5,8 

2009 6.068.452.136,54 309.840.304,60 5,1 

2010 5.933.089.314,48 310.071.229,04 5,2 

2011 5.811.699.716,22 314.325.959,45 5,4 

2012 5.785.117.916,91 305.186.692,30 5,3 

2013 5.811.567.412,3 307.758.652,81 5,3 

2014 5.493.405.777,57 294.970.256,06 5,4 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del FEGA. 

                                                           
110 Cal assenyalar l’aprovació del Reglament (UE) núm. 1310/2013 del Parlament Europeu i del Consel,l de 17 de desembre de 2013, que 

estableix disposicions transitòries relatives a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

(FEADER), modifica el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als recursos i distribució a l’exercici 

2014 i modifica el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell i els reglaments (UE) núm. 1307/2013, (UE) núm. 1306/2013 i (UE) núm. 

1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la seva aplicació en l’exercici 2014. DOUE L 347, de 20.12.2013. Si bé aquest 

Reglament afecta els drets de pagament únic, explicats amb detall a l’apartat sobre la PAC, cal assenyalar que, per al cas d’Espanya, el FEGA 

procedeix a realitzar una reducció lineal del valor dels drets de pagament únic assignats i del pressupost global de les ajudes específiques es-

tablertes basant-se en l’article 68 del Reglament 73/2009 en un 8,64%. 

http://www.boe.es/doue/2013/347/L00865-00883.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00865-00883.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00865-00883.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00865-00883.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00865-00883.pdf
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TAULA 11.  Evolució dels pagaments efectuats pel FEADER per organismes pagadors d’Espanya i de Catalunya, 

2007-2013 

  
Espanya Catalunya 

2007 3.903.647,18 _ 

2008 497.331.221,17 29.858.601,00 

2009 590.456.714,53 26.165.856,07 

2010 803.062.196,05 36.020.567,65 

2011 1.041.801.331,59 38.148.161,06 

2012 826.305.997,18 30.099.390,74 

2013 1.034.921.026,25 42.760.316,52 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del FEGA. 

No es pot finalitzar el bloc referent al desenvolupament rural sense fer referència a l’aprovació, el mes de juliol de 

2015, del Pla de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (en endavant, PDR), després d’un any de ne-

gociacions amb la Comissió Europea. Aquest Programa és un dels principals instruments de què disposa Catalu-

nya per promoure una política estructural dirigida al món rural, amb atenció especial als sectors agrari i forestal. 

El PDR s’estructura en quatre grans eixos d’acció: economia i ocupació, joves, canvi climàtic i innovació.  

Així mateix, el PDR estableix 6 prioritats: 

 Promoure la transferència de coneixements i la innovació en l’agricultura, la silvicultura i les zones rurals. 

 Millorar la competitivitat de l’agricultura i promoure l’agricultura i la silvicultura sostenible. 

 Promoure l’organització de la cadena alimentària, incloent-hi la transformació i la comercialització dels 

productes agrícoles, el benestar animal i la gestió de riscos en el sector agrícola. 

 Restaurar, conservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura. 

 Eficiència dels recursos i el clima. 

 Inclusió social i desenvolupament local a les zones rurals. 

Per tal d’assolir els seus objectius, el Pla compta amb un pressupost de 810,8 milions d’euros, que es distribuei-

xen en 404,9 milions d’euros que provenen del FEADER i 57,3 milions d’euros de l’Administració General de 

l’Estat. 

 

Desenvolupament rural 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu 

A Catalunya li han donat 34 milions del FEADER, que és una misèria. Bàsicament, s’han tret diners d’Andalusia i 

s’han repartit entre els altres. L’Estat baixa 2.000 milions de cofinançament, que és un import molt elevat. Centri-

fuga el dèficit cap a les comunitats autònomes obligant-les a què tinguin un percentatge de cofinançament molt 

més alt del que tenien anteriorment. 

El Programa de desenvolupament català és simbòlic. La mesura estrella són els programes de millora de les ex-

plotacions. Les mesures agroambientals queden en segon lloc. Hi ha temes que manquen en aquest Programa, 
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per exemple, l’Associació Europea de la Innovació, la gran novetat del segon pilar. Ens hauria de preocupar, so-

bretot, perquè tenim l’IRTA, una estructura d’innovació a Catalunya, que ens afavoriria.  També manquen mesures 

que afavoreixin la captura de carboni, els canvis climàtics i les energies renovables, que tenen un pressupost 

simbòlic. Estem en un PDR de transició en el qual no s’ha volgut anar fins al final per fer un canvi total 

d’estructura. S’ha fet un esforç per donar-li un biaix més mediambiental, tot i que falta camí per recórrer. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

El desenvolupament rural a Catalunya està molt subdotat. Els ajuts haurien de tenir una orientació més important 

a l’agricultura amb dificultat i una de les maneres de fer-ho seria transferint dotacions del primer pilar al segon, 

tal com a ha fet, per exemple, el Regne Unit. Catalunya té unes condicions naturals que dificulten l’agricultura, per 

la qual cosa gran part de la seva superfície és impracticable. El càlcul sobre l’agricultura en dificultat s’ha fet ex-

clusivament per la part cultivada, obviant que la part no cultivada ho és per raó de la dificultat. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Per al desenvolupament rural es necessiten fons que provinguin de tots els fons estructurals i de cohesió i no 

només de la PAC. No obstat això, el pilar II de la PAC ha contribuït molt a diversificar els ingressos dels agricultors  

i, en el cas de Catalunya, les masoveries s’han tornat a posar en peu.  

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

L’acord financer per al període 2014-2020 va implicar una reducció més forta dels fons de desenvolupament ru-

ral en comparació amb la reducció (molt limitada) dels pagaments directes. En la situació actual, convé prestar 

més atenció als fons de desenvolupament rural (amb un impacte major a nivell estructural) que no pas als paga-

ments directes. 

Finalment, en l’àmbit europeu, tal com s’ha anunciat a nivell introductori, cal fer referència al Reglament 

1308/2013, pel qual es crea l’Organització Comuna de Mercat (en endavant, OCM), la qual té un vessant intern 

(preu, mesures de comercialització dels productes, mesures de suport als mercats...) i un vessant extern relatiu 

als intercanvis amb tercers països (certificats d’importació i exportació, gestió de contingents aranzelaris, restitu-

cions per exportació, entre d’altres). El nou Reglament identifica els productes agraris i en detalla les mesures 

d’intervenció en els mercats, els règims d’ajuda, les normes en matèria de comercialització, les regles relatives a 

les organitzacions de productors, els intercanvis amb tercers països, les normes en matèria de competència apli-

cables a l’agricultura i altres disposicions de caràcter general (mesures excepcionals, delegació de poders, execu-

ció). 

Per tal de donar suport al sector agrari en cas de crisi per la qual resulti afectada la producció o la distribució, es 

constitueix una reserva, aplicant, en conseqüència, una reducció dels pagaments directes en el marc de discipli-

na financera.111 Aquesta disciplina financera s’aplica únicament als pagaments directes que superin els 2.000 

euros i, en el cas que la reserva no s’utilitzi, es restitueix cada any als agricultors. Per al període 2014-2020, 

aquesta reserva es reparteix en set trams anuals de 400 milions d’euros cadascun. 

A més, el Reglament permet que la Comissió Europea prengui mesures excepcionals contra les pertorbacions dels 

mercats (causades per fluctuacions de preus o altres circumstàncies, mesures de suport al mercat relacionades 

amb malalties animals i amb la pèrdua de confiança dels consumidors deguda a l’existència de riscos per a la sa-

lut pública, animal o vegetal, o altres mesures d’ordre específic).La reserva de crisi mencionada en el paràgraf an-

terior es pot emprar per finançar aquestes mesures. 

El Reglament revisa els sistemes d’intervenció pública i d’ajuda a l’emmagatzematge privat per tal de millorar la 

seva capacitat de reacció i eficàcia. Així, per exemple, el període d’intervenció per a la mantega i la llet desnatada 

en pols s’amplia un mes; es preveu una adjudicació automàtica per a la llet i la llet desnatada en pols a partir de 

determinats límits màxims i, per a la mantega, el volum màxim per a la compra a preu fix s’eleva a 50.000 tones. 

El Reglament també estableix algunes mesures de control de l’oferta, En aquest sentit, preveu la finalització de 

les quotes de sucre el 30 de setembre de 2017. La nova OCM també preveu que el règim de drets de plantació 

del sector vitivinícola acabi a finals del 2015. Durant el període 2016-2030 s’establirà un règim d’autorització de 

                                                           
111 Reglament 1306/2013. 
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noves plantacions, que podran augmentar un 1% cada any. D’altra banda, es preveu la desaparició de les quotes 

del sector lleter el 2015 i es prorroguen els programes que afavoreixen el consum de fruita i llet a les escoles.112 

L’OCM única preveu també programes de suport a l’apicultura, cofinançats al 50% per la UE. A més, les disposic i-

ons relatives a les organitzacions de productors, a les associacions de productors i a les organitzacions interpro-

fessionals s’amplien a tots els sectors per tal d’enfortir el poder de negociació dels agricultors. En alguns casos es 

preveu que la Comissió pugui autoritzar les organitzacions de productors reconegudes, les seves associacions i 

les organitzacions interprofessionals reconegudes i adoptar mesures temporals destinades a estabilitzar els mer-

cats, a tall d’exemple, la retirada del mercat o l’emmagatzematge per operadors privats. 

El nou Reglament manté les restitucions per exportacions cap a tercers països, si bé només per a alguns produc-

tes i quan les condicions del mercat interior es corresponguin amb les establertes per les mesures excepcionals i 

tenint en compte que les exportacions que hagin rebut subvenció estaran sotmeses a límits determinats. 

Una vegada analitzats els trets principals de la normativa europea referents a la nova PAC, cal destacar que, si bé 

els reglaments són d’aplicació directa als estats membres, aquests deixen alguns aspectes a la seva discreció i, 

per tant, cal definir el model que s’aplicarà a cada Estat. En el cas d’Espanya, s’han pres diversos acords a les 

conferències sectorials d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 24 i 25 de juliol de 2013 i de 20 i 21 de gener 

de 2014, en els quals es posa de manifest, entre d’altres aspectes, la voluntat d’un model uniforme a tot l’Estat, 

així com de mantenir els imports cobrats en períodes anteriors. Aquests acords culminen amb l’aprovació de qua-

tre reials decrets el mes de desembre de 2014, els quals regulen el model d’aplicació de la PAC a Espanya.113 Cal 

fer menció que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera que 

aquests reial decrets contenen contradiccions manifestes respecte de la normativa comunitària i, conseqüent-

ment, el febrer de 2015 tramet un requeriment previ a la interposició de recurs per la via del contenciós adminis-

tratiu al Ministeri d’Agricultura en relació amb el Reial decret 1075/2014 sobre els pagaments directes i el Reial 

decret 1076/2014 sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la PAC.114 

                                                           
112 El pressupost del Programa de consum de fruita a les escoles s’incrementa en 60 milions d’euros. 
113 Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 

altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural. BOE núm. 307, 

de 20.12.2014. 

Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. BOE núm. 

307, de 20.12.2014. 

Ordre AAA/872/2015,  de 12 de maig, per la qual es modifiquen, per a l’any 2015, diversos terminis establerts al Reial decret 1075/2014, de 

19 de desembre, sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com 

sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments de desenvolupament rural, i en el Reial decret 1076/2014, de 19 de 

desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna. BOE núm. 114, de 13.05.2015 

Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, que regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles. BOE núm. 307, de 

20.12.2014. 

Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir 

de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments di-

rectes i dels pagaments al desenvolupament rural, el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pa-

gament bàsic de la Política Agrària Comuna, i el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geo-

gràfica de les parcel·les agràries. BOE núm. 312, de 30.12.2015. 

Prenent com a referència aquesta normativa, cal tenir en compte també l’aprovació a Catalunya de l’Ordre AAM/97/2017, de 20 d’abril, per la 

qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims 

d’ajuts, així com sobre la gestió i el control d’aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. DOGC núm. 6859, de 

27.04.2015  

Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, que estableix les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pa-

gaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sec-

tor vitivinícola. BOE núm. 307, de 20.12.2014. 

Correcció d’errors i errada del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, que estableix normes de condicionalitat que han de complir els 

beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats pro-

grames de suport del sector vitivinícola. BOE núm. 19, de 22.01.2015. 

Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola. BOE 

núm. 307, de 20.12.2014. 

Reial decret 1080/2014, de 19 de desembre, que estableix el règim de coordinació de les autoritats de gestió dels programes de desenvolu-

pament rural per al període 2014-2020. BOE núm. 307, de 20.12.2014. 
114 El primer concepte objecte de conflicte és la definició que fan els reials decrets sobre el concepte d’agricultor actiu ja que, segons el De-

partament, propicia, en contra del que diu el Reglament comunitari, que acabin accedint a les ajudes persones jurídiques o físiques, l’activitat 

principal de les quals en cap cas és l’agricultura o la ramaderia. D’altra banda, el Departament considera que de les diverses normatives pu-

blicades es desprèn que quedarien exclosos del pagament per a joves agricultors, d’una banda, aquells que s’inicien en l’activitat exclusiva-

ment en sectors com el de fruites, hortalisses, patates, plantes ornamentals, o bé conreïn vinyes, equí o una combinació d’ells, sectors que no 

estaven inclosos en el règim de pagament únic. D’altra banda, no podrien rebre el pagament complementari els joves agricultors de sectors no 

incorporats al règim de pagament únic, que disposin de drets de pagament bàsic per cessions (arrendament, venda o successió inter vius o 

mortis causa de drets). El Departament considera també que el fet que s’exigeixi als joves agricultors requisits diferents en funció que es tracti 

d’ajuts al desenvolupament rural, de pagaments directes o de la reserva nacional els dificulta l’accés als ajuts. Finalment, pel que fa als ajuts 

http://boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13256.pdf
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En relació amb alguns dels aspectes que han estat objecte de conflicte entre d’altres causes, per contradiccions 

amb els reglaments comunitaris, cal destacar l’aprovació del Reial decret 1172/2015, el qual modifica els reials 

decrets estatals, citats anteriorment, que regulen el model d’aplicació de la PAC a Espanya. Els aspectes més re-

llevants objecte de modificació han estat la clarificació de la menció sobre l’objecte social de les activitats exclo-

ses per a la concessió dels pagaments directes. En aquest sentit, es matisa que els requisits de l’agricultor actiu 

no s’aplicaran als agricultors que hagin rebut imports per una quantitat igual o inferior a 1.250 euros, abans de 

l’aplicació de les penalitzacions o exclusions derivades dels controls d’admissibilitat o condicionalitat. D’altra 

banda, s’incorporen els codis corresponents a l’impost sobre activitats econòmiques per determinar les activitats 

considerades com a excloses de les ajudes. 

Pel que fa a la definició d’activitat agrària, s’afegeix el pasturatge com a part de l’activitat ramadera i es modifica 

conseqüentment el llistat d’activitats de manteniment. 

Cal destacar també les modificacions pel que fa al règim de joves agricultors ja que el nou Reial decret elimina el 

requisit d’iniciar la seva activitat en algun dels sectors incorporats al règim de pagament únic fins al 2013 o a 

partir del 2015 al règim de pagament bàsic, amb la qual cosa s’ha obert l’ajuda a agricultors joves que s’instal·lin 

exclusivament a sectors com el de les fruites i hortalisses, vinya i vi, planta ornamental i equí. També permet ac-

cedir a la reserva nacional a aquelles persones que acreditin la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, 

per la qual cosa es conjugaran criteris de formació lectiva i experiència professional. 

Pel que fa als ajuts acoblats, es modifica l’ajut associat del boví de llet ja que es redueixen de quatre a dues les 

línies definides pel Reial decret 1075/2014, eliminant la diferenciació entre les primeres 75 vaques i més de 75 

vaques, i al mateix temps, pel que fa a l’import de l’ajuda, s’estableix que les primeres 75 en cobren l’import 

complet i la resta, el 50%. Aquesta modificació afectarà els ajuts a partir de l’1 de gener de 2016, data d’entrada 

en vigor del Reial decret. 

A fi i efecte de sintetitzar la informació de l’aplicació del model a Espanya i d’oferir al lector un esquema visual, 

s’ha realitzat una taula on es pot copsar la regulació establerta pels reglaments europeus i l’aplicació concreta a 

Espanya a través dels reial decrets, en aquells aspectes en què el Reglament dóna marge de decisió. A continua-

ció, tal com es pot observar, s’ha realitzat una taula amb els límits màxims pressupostaris que el Reial decret 

1075/2014 ha fixat a escala estatal. 

Tal com es pot observar, a l’Estat el primer pilar de la PAC (pagaments directes) es compon, d’una banda, del pa-

gament base, el pagament verd i el règim de joves agricultors i, d’altra banda, del pagament acoblat. Pel que fa al 

pagament base, l’Estat opta per un model de regionalització basat en 50 comarques agràries, atenent criteris 

administratius, agronòmics, socioeconòmics i de potencial agrari regional. Al mateix temps, aquestes comarques 

agràries es divideixen segons les orientacions productives que presentaven a la campanya 2013 per a les super-

fícies que s’hi declaraven o en l’ús reflectit en el sistema d’identificació geogràfica de les parcel·les agrícoles (en 

endavant, SICPAC), per a les superfícies no declarades en la campanya esmentada. Aquests orientacions són: ter-

ra de conreu (secà i regadiu), conreus permanents i pastures permanents. A cadascuna d’aquestes comarques 

(regions) se li assignarà un valor mig del dret i, en aquest sentit, els valors dels drets de pagament únic de cada 

regió convergiran cap a aquesta mitjana, de la manera que es detalla a la taula següent. La disposició final prime-

ra del Reial decret 1076/2014 preveu que mitjançant Ordre del Ministeri d’Agricultura es determinaran els valors 

mitjans regionals definitius i el nombre màxim de drets que caracteritzaran cadascuna de les regions del model 

d’aplicació regional per al règim de pagament bàsic. Tanmateix aquesta Ordre ha de determinar els criteris objec-

tius i no discriminatoris per repartir els pagaments, en el cas que l’agricultor declari tenir superfície en més d’una 

regió. 

En virtut d’això, el març de 2015 s’aprova l’Ordre115 per la qual s’estableixen els coeficients de repartiment que 

s’han d’utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per fer la primera assignació de drets a 

la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. Segons aquesta, s’ha 

d’assignar a cada regió declarada una part dels pagaments totals percebuts el 2014 per l’agricultor. Aquest re-

                                                                                                                                                                                                 
acoblats, el Departament considera que s’hauria d’haver inclòs  sectors significatius per a Catalunya, com l’alfals de regadiu i l’olivera de baix 

rendiment. Altrament, considera que el fet que el sistema d’ajuts acoblats que preveu el Reial decret 1075/2014 no s’adeqüi al model de re-

gionalització pot provocar que en alguns sectors es produeixi una sobrecompensació, contrària a la normativa comunitària. 
115 Ordre AAA/544/2015, de 30 de març, per la qual s’estableixen els coeficients de repartiment que s’han d’utilitzar per al càlcul del valor 

inicial dels drets de pagament bàsic per realitzar la primera assignació de drets a la campanya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfí-

cie en més d’una regió. BOE núm. 78, d’01.04.2015. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3508-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3508-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3508-C.pdf
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partiment s’ha de fer de manera proporcional a la superfície declarada en cada regió i, prèviament, s’ha d’aplicar 

un factor de ponderació a aquestes superfícies en funció de la seva orientació productiva.116  

Pel que fa al pagament verd i al pagament per a joves agricultors, els reials decrets estableixen límits pressupos-

taris i, en el cas dels ajuts acoblats, detallen i regulen les diferents línies d’ajuts, establint també els límits corres-

ponents 2015-2020, tal com es pot observar a la taula que es presenta a continuació de la taula–resum de la 

normativa.  

Pagament verd o greening 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu. 

La PAC es converteix en la primera política mediambiental amb despesa pressupostària. En matèria del pagament 

verd, els estats membres poden definir pràctiques equivalents, la qual cosa Espanya no ha fet. Si haguéssim es-

tat més valents, haguéssim pogut introduir algun element més interessant. 

El sistema actual de pagament verd és molt deficient perquè només es basa en tres supòsits. És molt rígid i com-

plicat que tingui efectivitat en termes mediambientals. Hi ha una resistència contra el pagament verd que és ur-

gent que s’acabi. 

Aquest s’hauria de veure com una oportunitat per a una agricultura com la catalana per millorar dèficits que te-

nim des de fa molt de temps. En primer lloc, estem a un sistema mediterrani, on el contingut de matèria orgànica 

és molt baix en comparació amb altres agricultures europees. En segon lloc, tenim una quarta part de les terres 

de Catalunya de regadiu amb problemes de salinització i un 20% de terres amb nivells d’erosió considerats alts 

dins dels estàndards europeus. En tercer lloc, tenim un percentatge d’agricultors ecològics molt baix, només el 

6,5% dels productors de tot l’Estat. 

D’altra banda, tenim molt pocs productors d’agricultura ecològica, si bé tenim pràcticament una quarta part de to-

ta l’estructura secundària i terciària de transformació i comercialització de productes ecològics a Catalunya. Cal 

aprofitar-ho. 

El pagament redistributiu s’ha d’estudiar amb molta cura perquè inclou idees que el 2020 s’ampliaran, com, per 

exemple, els sostres d’ajuts màxims per a sistemes agronòmics. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

El greening és en bona part una proposta d’imatge per fer més digerible a la societat els ajuts directes a la PAC. 

Hi ha aspectes que no tenen valor mediambiental com l’obligació dels tres conreus quan el que seria mediambi-

entalment adequat seria la rotació de conreus i això s’ha descartat simplement per la dificultat del seu control. 

Molts aspectes se solapen amb els ajuts mediambientals. De totes maneres i, malgrat tot, el greening afavorirà 

l’agricultura ecològica i impulsarà la renovació vers pràctiques més sostenibles en un moment on aquest tema es-

tà davant de les prioritats de desenvolupament agrari.  

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El pagament verd està descafeïnat i perquè funcioni la condicionalitat ambiental cal una governança que no exis-

teix, un convenciment que no es té i una participació de la societat civil molt gran per reduir costos de transacció. 

Ricard Ramon. Analista econòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

L’enverdiment és horitzontal, no només són els pagaments del primer pilar, sinó també del desenvolupament ru-

ral. 

                                                           
116 Les orientacions productives que s’utilitzin per a la ponderació són les que presentaven les superfícies en el SIGPAC en la campanya de re-

ferència 2013. Els factors de ponderació són els següents: orientació productiva terra de cultiu de secà (0,568); orientació productiva terra de 

cultiu de regadiu (1,717); orientació cultiu permanent (1) i orientació pastures permanents (0,376). 
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L’agricultura biològica és greening per definició. El càlcul del lucre cessant i el cost addicional de les mesures 

agroambientals del PDR s’ha de fer, no a partir de la condicionalitat, sinó a partir del greening. En el càlcul de les 

agroambientals s’ha de descomptar el càlcul del lucre cessant que ja fa perquè té el greening. 

La voluntat quan es va concebre el greening era promoure l’agricultura ecològica. El greening no és el mateix per 

tothom, és el 30% del que rep l’agricultor. La primera proposta de greening era un pagament a l’hectàrea, igual 

per a tothom dins d’una regió agronòmica, equivalent al 30% dels fons. Aquesta definició originària es correspo-

nia amb la definició de béns públics, per remunerar allò que el mercat no remunera. La possibilitat de reconvertir 

el greening en un percentatge del que rep l’agricultor és una distorsió. El greenig com a tarifa plana en una regió 

comportava una redistribució a favor del medi ambient. La concepció final del greening reduirà el seu impacte. 

Haver intentat explorar un greening uniforme hagués servit per anivellar i anar en la bona direcció. 

El 2016 la Comissió farà una primera verificació del pagament verd, des del punt de vista de la simplificació. 

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 

La diversificació de cultius que preveu el pagament verd s’entén en les agricultures molt productives, com la cen-

treeuropea, on els anys dolents són com els anys bons en el cas d’Espanya. A Espanya tenim una agricultura on 

en moltes zones predomina l’aridesa i és difícil diversificar conreus amb poques hectàrees. Per això, Espanya va 

defensar que s’incrementés el llindar de les hectàrees, és a dir, que només s'exigeixi el manteniment de 3 tipus 

de cultius a les explotacions amb més de 30 hectàrees. D'altra banda, les explotacions entre 10 i 30 hectàrees 

han de mantenir com a mínim 2 cultius i les explotacions de menys de 15 hectàrees estan exemptes de l'obliga-

ció de diversificar conreus. 

Un altre aspecte del pagament verd és la superfície d’interès ecològic, que és la part de l’explotació que cal dedi-

car a una finalitat ecològica ambiental deixant, per exemple, una determinada superfície en guaret. La realitat en 

el cas d’Espanya és la presència dels cultius permanents pràcticament en monocultiu, on els pagesos no tenen 

marge de maniobra per deixar una superfície sense conrear. Per aquest motiu es va defensar que els conreus 

permanents mereixien un tractament particular.  

Els objectius de l’Estratègia 2020 són fonamentalment mediambientals. Perquè la PAC contribueixi a aquests ob-

jectius s’ha de manifestar en termes pressupostaris. A Espanya ja s’estaven complint els requisits del pagament 

verd, si bé ara estan reglamentats. Els nivells de compliment del pagament verd s’han posat a uns nivells assoli-

bles per a Espanya, és a dir, que la majoria d’agricultors o ramaders els puguin complir sense fer excessius esfor-

ços. Des de les associacions mediambientals, l’aplicació dels requisits mediambientals a la UE es veu com una 

aplicació massa laxa. 

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

El pagament verd és una de les justificacions de la PAC i és una línia vermella que no es pot passar. Serà la part 

més costosa de la PAC en algunes explotacions. Tindrà efecte per la diversificació i condiciona el que l’agricultor 

ha de sembrar. Hi ha dubtes sobre si aquestes mesures contribuiran a assolir els reptes medi ambientals. 

 

Joves agricultors 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d'Agricultura del 

Parlament Europeu. 

Els percentatges de joves agricultors són molt baixos a tot Europa. No podem pensar que l’ajut directe als joves 

agricultors ens solucionarà el problema d’envelliment. Se soluciona a nivell intern amb mesures que permetin 

afavorir el relleu generacional. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  
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Un dels objectius de la PAC és incentivar els joves agricultors i aquesta fita s’assolirà. Pot haver-hi un increment 

de la població de joves al camp i un afavoriment del relleu generacional. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El relleu generacional i el suport específic a les zones amb desavantatges naturals no han de ser els elements 

clau de la política agrària. 

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 

Un altre element important de la reforma és l’estímul que es dóna als joves agricultors. L’avantatge més impor-

tant és que se’ls donarà una assignació gratuïta de drets de la reserva nacional perquè puguin entrar al sistema i, 

a més, un complement de pagament durant cinc anys.  

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

Els incentius de la PAC als joves agricultors no seran els determinants perquè un jove aposti per l’agricultura. 

 

 

 

Règim per a petits agricultors 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

El règim per a petits agricultors que preveu és una mesura susceptible d’un doble lectura. D’una banda, estimula 

el manteniment de finques no viables i el manteniment de l’opacitat sobre els vertaders titulars de moltes explo-

tacions (finques petites que, en realitat, són portades per un agricultor actiu que porta diverses explotacions). 

Tanmateix, des del cantó positiu, és interessant ja que elimina la burocràcia per mantenir una agricultura margi-

nal. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El règim per a petits agricultors que preveu la reforma permet la supervivència de molts receptors d’ajuts (1.250 

euros anuals) de manera que mantindran números elevats per tal que la PAC resulti políticament més presenta-

ble.  

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 

Pel que fa als petits agricultors, cal tenir en compte que reben 1.250 euros l’any, la qual cosa dóna la idea que 

duen a terme una activitat molt parcial i en molts dels casos fins i tot d’entreteniment, si bé no és una agricultora 

pròpiament dita. No obstant això, es dóna un tractament molt més simplificat a aquests agricultors (sol·licitud 

d’ajuda telemàtica, import fix tots els anys, requisits de control simplificats, exempció del compliment del requisit 

d’agricultor actiu, etc.), la qual cosa permet simplificar un paquet de beneficiaris pel que fa a la gestió. 

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

El règim de petits agricultors tenia la finalitat de simplificació administrativa. Si som capaços de fer una DUN sim-

plificada, és positiu. Disminuiran els controls de condicionalitat i no hauran de complir el pagament verd. 
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Pagaments directes (reglaments europeus) Concreció a l’Estat espanyol mitjançant els reials decrets  

Agricultor actiu:  

 
Llista negativa de beneficiaris (persones físi-

ques o jurídiques o grups de persones físiques 

o jurídiques que gestionin aeroports, serveis 

ferroviaris, instal·lacions d’abastiment d’aigua, 

serveis immobiliaris i instal·lacions esportives i 

recreatives permanents). 

 
En cas de les persones que formin part de la 

llista negativa, s’exigeix que demostrin 

l’acompliment d’algun dels tres requisits se-

güents: 

 
- Que l’import anual dels pagaments directes 

sigui almenys del 5% dels ingressos que obte-

nen a partir d’activitats no agràries en 

l’exercici fiscal més recent. 

 
-Que les seves activitats agràries no siguin in-

significants. 

 
-Que el seu objectiu social o comercial consis-

teix en exercir l’activitat agrària. 

 
Aquests criteris no són aplicables als agricul-

tors que l’any anterior hagin rebut pagaments 

directes inferiors a 5.000 euros (l’import con-

cret el determinaran els estats membres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activitat agrària: 

Producció, cria o cultiu de productes agraris, 

amb inclusió de la collita, munyiment, la cria 

d’animals i el manteniment d’animals a efec-

tes agraris, o 

 
Concreta els codis CNAE  de les activitats ex-

closes pel que fa a la llista negativa, així com 

els codis IAE (Reial decret 1172/2015) 

 
No es considerarà agricultor actiu aquell els 

ajuts directes del qual suposin més d’un 80% 

del total dels seus ingressos agraris (Acord 

Conferència Sectorial juliol 2013) 
 

 

 

 
Activitat agrària no insignificant: sobre la base 

que els seus ingressos agraris diferents dels 

pagaments directes siguin del 20% o més 

dels seus ingressos agraris totals en l’any fis-

cal més recent. En cas que un sol·licitant no 

compti amb uns ingressos agraris, diferents 

dels pagaments directes, del 20% o més dels 

seus ingressos agraris totals en l’any fiscal 

disponible més recent, es podran tenir en 

compte els ingressos agraris d’algun dels dos 

anys fiscals immediatament anteriors. 

 
No es concediran pagaments directes a per-

sones físiques o jurídiques o grups de perso-

nes físiques o jurídiques si: 

 
-Els seus ingressos agraris, diferents dels pa-

gaments directes, són inferiors al 20% dels 

seus ingressos agraris totals en l’any fiscal 

disponible més recent i 

 
-El sol·licitant no es troba inscrit en els regis-

tres que les autoritats competents tinguin 

disposats. 

 
Pel que fa a l’import a partir del qual els crite-

ris no són aplicables, l’Estat el fixa en un im-

port igual o inferior a 1.250 euros. 

 

Cal realitzar l’activitat agrària a cada parcel·la agrària 

o recinte agrari que el sol·licitant declari a la seva 

sol·licitud. 

 

 
Declaració del conreu a cada parcel·la. 

 
Per a pastures, associades a una activitat 

ramadera: 
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El manteniment d’una superfície agrària en un 

estat adequat per a pastura o cultiu sense cap 

acció preparatòria que vagi més enllà dels mè-

todes i maquinària agrícoles habituals basant-

se en criteris que fixaran els estats membres, 

sobre la base d’un marc establert per la Co-

missió, o 

La realització d’una activitat mínima definida 

pels estats membres, en superfícies agràries 

mantingudes naturalment en un estat adequat 

per a la pastura o cultiu. Les superfícies agrà-

ries no podran estar en estat 

d’abandonament.  

 
Els organismes pagadors consideraran com a 

situació de risc als efectes de control les par-

cel·les o recintes agrícoles que s’hagin decla-

rat, de manera reiterada, durant tres anys o 

més en guaret o no cultiu, així com els recintes 

de pastures que s’hagin declarat com a man-

tingudes en estat adequat mitjançant tècni-

ques o pràctiques diferents a la pastura, amb 

l’objecte de comprovar si es tracta de superfí-

cies abandonades. 

 

 

 

 
-Inscrites al REGA i actives. 

 

 
-Inscrites al REGA i actives. 

-Amb espècies ramaderes compatibles amb 

l’ús de pastura (boví, oví, cabrum, equí, porcí 

extensiu o mixt. 

 
-La dimensió de les explotacions es conside-

rarà coherent amb la superfície de pastura 

quan les explotacions tinguin com a mínim 

0,20 UGM (unitats de ramat major) per hectà-

rea admissible de pastura associada. 

 

 

Pagaments directes: 

 
Els estats membres decidiran no concedir pagaments 

directes: 

 
Si l’import total dels pagaments directes 

sol·licitats o pendents de concessió en un any 

natural determinat és inferior a 100 euros. 

 

Quan la superfície admissible de l’explotació 

per la qual se sol·liciten o s’han de concedir 

ajudes sigui inferior a una hectàrea. 

 
Reducció de pagaments: els estats membres reduiran 

l’import dels pagaments directes en, almenys, el 5%, 

per la part de l’import que sobrepassi els 150.000 eu-

ros. 

 
Flexibilitat entre el primer pilar (pagaments directes) i 

el segon pilar (desenvolupament rural), en el sentit de 

posar a disposició del desenvolupament rural  fins al 

15% dels límits màxims establerts per a pagaments di-

rectes. 

 

 
Llindar mínim per poder rebre pagaments directes:  

S’estableixen imports de transició: 100 euros per a 

l’any 2015,  200 euros per a l’any 2016 i 300 euros a 

partir de 2017. Sistema de drets independent en cas 

d’explotacions, els imports de pagaments directes de 

les quals no superin els 1.250 euros a la campanya 

2015. 

 

 

 

 

 
Reducció del 5% en la part de l’import que sobrepassi 

els 150.000 euros. 

 

 
A l’Acord de la Conferència Sectorial de juliol de 2013 

s’acorda que a Espanya no es traspassaran fons del 

primer al segon pilar. També s’acorda que les superfí-

cies i productors de vinya, fruites i hortalisses que fins 

ara no percebien ajudes de la PAC no s’incorporaran 

al nou model d’ajudes, en coherència amb el principi 

de no incorporar noves superfícies que puguin conduir 

a la reducció dels imports de l’ajuda que estan rebent 

fins ara els agricultors i ramaders.  
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Règim de pagament base (substitueix el règim de pa-

gament únic): 

 
Aproximadament el 53% de l’import total de les ajudes 

 
Primera assignació (beneficiaris):  

 
Agricultors actius. 

 

Que tinguin dret a rebre pagaments respecte 

d’una sol·licitud d’ajuda al 2013. 

 

Van rebre drets el 2014 per transmissió o per 

reserva nacional. 

 
Produeixin fruites, hortalisses, patates de con-

sum, plantes ornamentals o vinya. 

 
Dret de pagament=nombre d’hectàrees admissibles 

que hagi declarat l’agricultor en la seva sol·licitud 

d’ajuda l’any 2015.  

 
Assignació regional: els estats membres podran decidir 

aplicar el règim de pagament bàsic a escala regional. 

En aquest cas, es definiran regions d’acord amb crite-

ris objectius i no discriminatoris, com les seves carac-

terístiques agronòmiques i socioeconòmiques, el seu 

potencial agrari nacional o la seva estructura instituci-

onal o administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Càlcul dels drets de pagament: 

 
El 2015 els estats membres calcularan el va-

lor unitari dels drets de pagament a partir de 

la divisió d’un percentatge fix del límit màxim 

nacional per cada any pel nombre de drets de 

pagament al 2015 a escala nacional o regio-

nal, excloent els assignats a partir de les re-

serves nacional o regional el 2015. 

 
Procés de convergència: 

 
A partir de l’any 2019 tots els drets de paga-

ment tindran un valor unitari uniforme en un 

Estat membre o regió, segons el model pel 

qual s’opti. 

 

 
 

No s’assignaran drets de pagament bàsic a explotaci-

ons a les quals, després de la realització dels controls, 

es determini l’existència de menys de 0,2 hectàrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S’opta pel model de regionalització, prenent com a 

base les comarques agràries que s’agruparan en dife-

rents regions (50) en funció de l’orientació productiva 

dels diferents tipus de superfícies agràries (secà, re-

gadiu, cultius permanents i pastures) de cada comar-

ca i del potencial productiu que les va caracteritzar 

l’any 2013. 

 
La base territorial de les regions, establerta basant-se 

en l’orientació productiva determinada a la campanya 

2013 i al potencial productiu que presenta, es fixarà 

abans de l’1 de març de 2015 en una capa de refe-

rència, basada en la superfície determinada de les 

sol·licituds d’ajuda de l’any 2013, sobre el SIGPAC, 

capa que es considerarà definitiva quan finalitzi el 

procés d’assignació dels drets de pagament bàsic 

l’any 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El valor unitari inicial dels drets de pagament 

que s’assignin a un agricultor el 2015, exclo-

sos aquells assignats a partir de la reserva 

nacional es realitzarà: 

 
-Si l’agricultor declara superfície en una sola 
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Un Estat membre pot decidir que els drets de 

pagament, el valor dels quals sigui inferior al 

90% del valor unitari nacional o regional al 

2019, incrementin, com a molt tard al 2019, 

el seu valor unitari en almenys 1/3 part de la 

diferència entre el seu valor unitari inicial i el 

90% del valor unitari nacional o regional al 

2019. Els estats membres poden decidir que 

el percentatge sigui superior al 90% però mai 

per sobre del 100%. 

 
Els estats membres disposaran  que, almenys 

per a l’any de sol·licitud de 2019, cap dret de 

pagament tingui un valor unitari inferior al 

60% del valor unitari nacional o regional. 

 
Els estats membres poden incloure 

l’establiment d’una reducció màxima del valor 

unitari del 30%. 

 

 

 

 

 

regió, dividint el valor inicial total correspo-

nent pel nombre total de drets de pagament 

bàsic que tingui assignats en aquesta regió. 

 
-Si l’agricultor declara superfície en més 

d’una regió, s’assignarà a cada regió una part 

proporcional dels pagaments totals percebuts 

el 2014 per l’agricultor. Per fer això es realit-

zarà un repartiment dels importa percebuts el 

2014, atenent a l’origen dels mateixos, entre 

la superfície declarada per cada productor i 

classificada en base a l’orientació productiva. 

Pel que fa a les terres de cultiu s’utilitzaran 

els rendiments mitjans comarcals definits al 

pla de regionalització productiva. Posterior-

ment es calcularà el valor unitari inicial de 

cada dret de pagament bàsic a cada regió di-

vidint els imports assignats en aquesta regió 

pel nombre de drets de pagament bàsic as-

signats a la mateixa, excloent la reserva naci-

onal. El Ministeri establirà, en funció de les 

superfícies declarades a la Sol·licitud única 

2015 límits objectius i no discriminatoris  

. 

El valor unitari serà corregit en funció del pro-

cés de convergència: 

 
-Es té en compte el valor mitjà de la regió i el 

valor que li correspon al beneficiari, una ve-

gada feta la declaració de 2015. 

 
-Els beneficiaris als quals els correspon un va-

lor superior a la mitjana de la seva regió no 

podran perdre més del 30%. 

 
-Els beneficiaris als quals els correspon un va-

lor inferior al 60% de la mitjana de la seva re-

gió percebran un màxim del 60%. 

 
-Els beneficiaris als quals els correspon un va-

lor situat entre el 60% i el 90% augmentaran 

el valor dels seus drets en 1/3 de la diferèn-

cia entre el valor que els correspon i el 90% 

del valor mitjà de la regió. 

Pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per 

al clima i el medi ambient 

 
30% de l’import total de les ajudes 

 
Mesures obligatòries: 

 
Diversificació de conreus: 

 
-Explotacions entre 10 i 30 hectàrees: han de 

mantenir mínim 2 cultius i cap d’ells no pot 

ocupar més del 75% de la superfície de cultiu. 

 

 

 

 
S’estableixen límits màxims pressupostaris 2015-

2019 i següents. 
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Explotacions de més de 30 hectàrees: han de 

mantenir mínim 3 cultius. El cultiu principal no 

pot suposar més del 75% de la terra de cultiu i 

la suma dels 2 cultius principals no pot su-

perar el 95% de la superfície de cultiu. 

 
S’entén que el cultiu és diferent si el gènere 

botànic ho és o, dins del mateix gènere, si són 

cultius d’hivern o primavera. 

 
Tindran accés directe als ajuts (sense necessi-

tat de complir requisits): 

 
-Les explotacions de menys de 10 hectàrees. 

 
-Quan més del 75% de les terres de conreu es-

tan ocupades per farratges i herbacis de sem-

bra, terres de guaret o arròs. 

 
-Les superfícies d’agricultura o ramaderia eco-

lògica. 

 
-La Xarxa Natura 2000. 

 
Manteniment de pastures permanents: 

 
Els agricultors hauran de mantenir al llarg dels 

anys la superfície de referència dedicada a 

pastures permanents. 

 
Zones d’interès ecològic: 

 
Els agricultors hauran de destinar almenys el 

5% de la superfície cultivable a zones d’interès 

ecològic: terres en guaret, bancal, franges de 

protecció, franges de superfície admissible ad-

jacents a zones forestals, superfícies amb cul-

tius intermedis o cobertes vegetals o superfí-

cies amb cultius fixadores de nitrogen. 

 
Estan exemptes d’aquesta obligació les explo-

tacions amb menys de 15 hectàrees de terra 

de conreu. 

 

Zones amb limitacions naturals 

 
Fins al 5% del límit màxim nacional. 

 
Explotacions totalment o parcial en zones amb limita-

cions naturals. 

L’Estat espanyol, en Conferència Sectorial, acorda no 

aplicar aquesta capa dins del primer pilar de la PAC i 

es té en compte amb vista als ajuts del segon pilar. 

Pagament per als joves agricultors: 

 
L’import és igual al 25% del valor mitjà del pagament 

base multiplicat pel nombre de drets activats, fins a 

un límit de 90 hectàrees. 
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Fins al 2% del límit màxim nacional. 

 
Joves agricultors: 

 
-Primera instal·lació en una explotació agrària com a 

cap de l’explotació, o 

 
-Que s’hagin instal·lat en els 5 anys previs a la 

sol·licitud del pagament base 

 
-Que tinguin menys de 40 anys 

El pagament es concedirà per 5 anys. 

 

 
Càlcul: 

 
L’import és igual a la multiplicació del nombre de drets 

de pagament que l’agricultor hagi activat per una 

quantitat fixa corresponent al: 

 
-25% del valor mitjà dels drets de pagament, en propie-

tat o arrendament, de què disposi l’agricultor, o, 

 
-25% de l’import calculat dividint un percentatge fix del 

límit màxim nacional per a l’any natural de 2019, pel 

nombre de totes les hectàrees admissibles declarades 

al 2015. 

 
El Reial decret 1172/2015 elimina el requisit d’iniciar 

la seva activitat en algun dels sectors incorporats al 

règim de pagament únic fins al 2013 o a partir del 

2015 al règim de pagament bàsic. També permet ac-

cedir al règim a aquelles persones que acreditin la 

formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, per 

la qual cosa es conjugaran criteris de formació lectiva 

i experiència professional. 

Ajuts acoblats: 

 
Fins al 8% del seu límit màxim nacional anual; els es-

tats membres poden decidir que sigui fins al 13% en 

alguns casos. Aquests percentatges es podran incre-

mentar el 2% per als conreus proteics, sense superar 

en cap cas el 15%. 

 
Només es podran concedir a aquells sectors o regions 

d’un Estat membre que en certs tipus específics 

d’activitats agràries o sectors agrícoles específics que 

siguin especialment importants per motius econòmics, 

socials o mediambientals, afrontin determinades difi-

cultats. 

 
Només es podran concedir en la mesura necessària 

per incentivar el manteniment dels nivells de producció 

actuals en els sectors o regions corresponents. 

 

 

 
A la Conferència Sectorial de juliol de 2013 s’acorda 

que s’ha d’utilitzar el percentatge màxim del 15% i 

que el sector ramader ha de tenir consideració priori-

tària. La decisió final és que aquest percentatge sigui 

del 12,08%. 

 
Es fixen els imports que s’han de cobrar fins a l’any 

2019 dels sectors amb pagament acoblat: boví 

d’engreix, vaques alletants, oví, cabrum, boví de llet, 

remolatxa sucrera, arròs, tomàquet per a indústria, 

fruits de closca, conreus proteics i llegums de qualitat. 

Règim per a petits agricultors: 

 
Els estats membres podran establir un règim per als 

petits agricultors i fixaran l’import d’acord amb uns ni-

vells establerts pel Reglament europeu, que no seran 

inferiors als 500 euros ni superiors a 1.250 euros. 

 

 

 
Es considera que un beneficiari pertany al règim de 

petits agricultors quan l’import total de pagaments di-

rectes l’any 2015 no superi els 1.250 euros (queden 

inclosos automàticament al règim de petits agricul-

tors). Els possibles beneficiaris tenen dret, i en seran 
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L’import es deduirà dels imports totals disponibles per 

al pagament base, pagament verd, pagament per a zo-

nes amb limitacions naturals (que no s’aplica a Espa-

nya), pagament per a joves agricultors i ajuts associats. 

 
No han d’aplicar les pràctiques agrícoles establertes 

pel pagament verd ni estaran sotmesos als controls de 

condicionalitat. 

 

 

informats, a decidir no participar en el règim de petits 

agricultors encara que compleixin les condicions per 

poder-ho fer.  

 
Règim simplificat pel que fa a la sol·licitud única. 



IMPACTE DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A CATALUNYA 

 

105 

TAULA 12.  Límits màxims pressupostaris per als pagaments directes 

Línia d'ajuda Límit pressupostari 

    2015 2016 2017 2018 

2019 i se-

güents  

Règim de pagament bàsic 2.809.784 2.816.110 2.826.613 2.835.995 2.845.377 

Pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima 

i el medi ambient 1.452.797 1.455.505 1.460.000 1.464.015 1.468.030 

Pagament suplementari per a joves agricultors 96.853 97.034 97.333 97.601 97.869 

BoAjuda 

associada 

voluntària 

Vedells  engreixats a la mateixa explotació de nai-

xement: Espanya peninsular 12.488 12.488 12.488 12.488 12.488 

Vedells  engreixats a la mateixa explotació de nai-

xement:Regió insular 93 93 93 93 93 

Vedells engreixats procedents d'una altra explota-

ció: Espanya peninsular 25.913 25.913 25.913 25.913 25.913 

Vedells engreixats procedents d'una altra explota-

ció: Espanya insular 193 193 193 193 193 

Vaca dida: Espanya peninsular 187.294 187.294 187.294 187.294 187.294 

Vaca dida: regió insular 451 451 451 451 451 

Oví: Espanya peninsular 124.475 124.475 124.475 124.475 124.475 

Oví. Regió insular 3.428 3.428 3.428 3.428 3.428 

Cabrum: Espanya peninsular 5.386 5.386 5.386 5.386 5.386 

Cabrum: Regió insular+zones de muntanya 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 

Boví de llet: Espanya peninsular 61.714 61.714 61.714 61.714 61.714 

Boví de llet: Regió insular+zones de muntanya 29.638 29.638 29.638 29.638 29.638 

Drets especials de boví de llet 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 

Drets especials de boví d'engreix 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 

Drets especials d'oví i cabrum 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 

Remolatxa sucrera zona de producció de conreu 

primaveral 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 

Remolatxa sucrera zona de producció de conreu 

de tardor 2.366 2.366 2.366 2.366 2.366 

Arròs 12.206 12.206 12.206 12.206 12.206 

Tomàquet per a indústria 6.352 6.352 6.352 6.352 6.352 

Fruits de closca i garrofes: Espanya peninsular 12.956 12.956 12.956 12.956 12.956 

Fruits de closca i garrofes: Regió insular 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 

Cultius proteics: proteaginoses i lleguminoses 21.646 21.646 21.646 21.646 21.646 

Cultius proteics: oleaginoses 22.891 22.891 22.891 22.891 22.891 

Llegums 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Pagament específic per al cultiu de cotó 60.841 60.841 60.841 60.841 60.841 

Unitats: milers d’euros. 

Font: Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 

altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. Cal fer menció 

que aquest és modificat posteriorment pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1075/2014, de 

19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com 

sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, el Reial decret 1076/2014, de 19 de desem-

bre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna, i el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, 

pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agràries. Aquesta modificació canvia el disseny de l’ajut associat per al boví 

de llet, a partir de 2016, reduint de quatre a dues les línies definides. En aquest sentit, s’elimina la diferenciació que es feia entre les primeres 

75 vaques i les vaques diferents de les primeres 75. D’altra banda, s’estableix que l’import de les ajudes serà complet per als 75 primers 

animals elegibles i el 50% de l’import complet per als següents animals elegibles a l’explotació. 
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5. PROJECCIÓ ECONÒMICA DE L'IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC 

Tal com s’ha analitzat en el capítol anterior, la reforma de la PAC que s’aplicarà a partir d’enguany canvia de ma-

nera important la manera de cobrar les ajudes directes. Amb la nova normativa les ajudes es formalitzaran majo-

ritàriament a partir d’un pagament bàsic que es complementarà amb altres tipus d’ajuts, però que es donarà en 

funció de les hectàrees declarades.  

El canvi es deriva principalment de l’aplicació del reglament UE 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 17 de desembre de 2013, que estableix un sistema de pagaments basats en la percepció d’un pagament bà-

sic complementat per altres règims d’ajudes. Un dels requisits per al cobrament d’aquestes ajudes de pagament 

bàsic vinculades a les superfícies declarades serà que efectivament els perceptors siguin agricultors en actiu, per 

tal d’assegurar sobretot el manteniment de les ajudes a totes aquelles explotacions que de manera efectiva estan 

desenvolupant tasques productives. Un dels objectius d’aquesta mesura és minimitzar la possibilitat d’impactes 

negatius sobre el risc d’abandonament de pràctiques agràries sobre el territori. A més, ajudes complementàries 

que es donen conjuntament amb el pagament bàsic, com ara el Pagament verd o greening o el pagament per a 

joves agricultors, anirien encaminades a assegurar el futur de l’activitat agrària i la seva sostenibilitat mediambi-

ental, vetllant pel desenvolupament d’uns mínims mediambientalment necessaris. 

Tal com s’ha comentat en el capítol anterior, aquesta reforma profunda de la PAC s’ha desenvolupat a Espanya 

per la via de l’aprovació dels RD 1075/2014, de 19 de desembre, que estableix els sistemes de pagament direc-

tes que cal aplicar i els RD 1076/2014, RD 1077/2014, RD 1078/2014, RD 1079/2014 i  RD 1080/2014, tots 

ells també de 19 de desembre, que desenvolupen, juntament amb les ordres corresponents que els desenvolu-

pen, el cos normatiu que s’aplicarà en la concessió d’ajudes a partir del 2015. 

L’objectiu del present capítol és precisament analitzar quin pot ser l’impacte en termes econòmics sobre el camp 

català d’aquest canvi normatiu que s’ha produït. Per fer-ho, es durà a terme un exercici d’aplicació de la normati-

va sobre les declaracions de l’any 2013, a fi i efecte de determinar quins canvis determina l’aplicació estricta de 

la nova normativa. El capítol que presentem, que recull els resultats d’aquest exercici, s’estructura en cinc epí-

grafs, un primer apartat metodològic, on es resumeixen els principals passos seguits en l’elaboració de 

l’estimació, i quatre apartats on s’analitzen els resultats obtinguts.  

El primer epígraf que analitza els resultats és el segon, que s’estructura en dos apartats, i que recull els principals 

resultats de les estimacions de cadascuna de les ajudes estimades. En un primer apartat, l’epígraf mostra la dis-

tribució dels nous drets de pagament bàsic i l’afectació sobre el territori dels processos de convergència 

d’aquests drets que es donaran entre l’any 2015 i 2019. En un segon apartat, el mateix epígraf també recull  

l’estimació del conjunt d’ajudes associades que es donaran a partir del 2015, separant-les segons si es tracta 

d’ajudes ramaderes o estrictament agràries.  

Atès que l’estimació que s’ha efectuat està sotmesa, de manera lògica d’altra banda, a elements que s’escapen 

del nostre control, el tercer epígraf intenta analitzar alguns d’aquells aspectes que, fruit de les hipòtesis restricti-

ves que s’han aplicat a l’estimació del pagament bàsic, creiem que poden induir finalment a un major biaix en el 

valor estimat dels drets. D’aquesta manera, s’intenta analitzar l’impacte sobre el territori d’aquests biaixos per 

acabar estimant un rang de valor dels drets estimats que ens permeti visualitzar quines variacions podríem reco-

llir en diversos escenaris. En aquest mateix epígraf, s’analitza l’impacte territorial sobretot dels biaixos que podri-

en introduir algunes limitacions normatives que no sabem com acabaran afectant la declaració final dels benefi-

ciaris. Finalment, aquest mateix epígraf recull un epígraf conclusiu on s’analitza l’afectació territorial de l’aplicació 

de la nova normativa comparant les ajudes directes totals rebudes l’any 2013 amb les que previsiblement es re-

brien els anys 2015 i 2019. 

En els epígrafs tercer i quart, i aprofitant les estimacions realitzades, l’anàlisi avalua altres conseqüències que es 

podrien derivar de l’aplicació de la nova normativa. Al tercer epígraf, l’estudi intenta detectar possibles complica-

cions futures derivades del fet que parcel·les amb orientacions productives similars rebin ajudes per hectàrea 

molt diferents, fet que podria derivar en certs problemes de manca d’equitat en la distribució de les subvencions. 

Finalment, al darrer epígraf, s’intenta avaluar els riscos d’abandonament que pot comportar l’aplicació de la nova 

normativa sobre el territori; per fer-ho, s’analitza l’impacte conjunt de les ajudes en relació als marges de benefici 

brut generats per a cada parcel·la, i del procés de convergència que es durà a terme entre 2015 i 2019; també 
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s’intenta visualitzar el marge d’exclusió de la superfície declarada i admissible en la distribució final de les ajudes 

de pagament bàsic.       

5.1. METODOLOGIA 

Amb la reforma de la PAC que s’aplicarà a partir d’enguany, tal com s’estableix en el RD 1075/2014 , de 19 de 

desembre, i com s’estipula en el RD 1076/2014 de la mateixa data, l’assignació dels antics drets de pagament 

vigents fins al 2014 passaran a assignar-se com a pagaments bàsics basant-se en el nombre d’hectàrees admis-

sibles que presentin els declarants.  

Per fer-ho, tal com s’analitza en l’epígraf anterior, la normativa estableix que l’assignació es produirà tenint en 

compte  la pertinença de cada parcel·la declarada a cadascuna de les comarques agràries establertes, com tam-

bé la seva orientació productiva, classificada en quatre grans grups: terres de cultiu de secà, de regadiu, cultius 

permanents i pastures.  

Sobre aquesta base, el sistema elabora 50 regions a tot l’Estat que haurien de servir de base per a l’assignació 

final de cada pagament tenint en compte la pertinença de cada parcel·la a cada regió i novament la seva orienta-

ció productiva establerta a partir dels usos declarats. El valor dels drets de pagament bàsic, segons descriu 

l’article 13 del RD 1076/2014, de 19 de desembre, distribueix el valor dels drets de pagament únic cobrats fins 

al 2014, juntament al 51,32% de la prima i la prima complementària a les explotacions de vaques nodrisses, va-

lor que es distribuirà a cada hectàrea declarada, establint d’aquesta manera  la base dels futurs cobraments en 

termes de pagament bàsic. Aquesta assignació, que es produirà de manera ponderada en virtut del nombre 

d’hectàrees declarades, es durà a terme, segons l’Ordre AAA/544/2015, de 30 de març, prorratejant el valor total 

de l’assignació segons el tipus de cultiu declarat a cada parcel·la.117 

Posteriorment, a partir de l’any 2015 i fins al 2019, el mateix RD 1076/2014, de 19 de desembre, estableix 

l’aplicació d’un mecanisme de convergència que portarà a equilibrar tots els drets de pagament bàsic de cada re-

gió al voltant de la mitjana del valor del dret de pagament bàsic per hectàrea que s’hi estableixi.  D’altra banda, i 

de manera paral·lela al pagament bàsic i altres ajudes dissociades que hi estan relacionades, el RD 1075/2014 

també regula l’aplicació d’un conjunt d’ajudes associades destinades a pràctiques agràries i ramaderes que pre-

tenen compensar possibles efectes adversos del canvi en l’assignació d’ajudes directes a partir del 2015.  

L’exercici d’estimació que es presenta recull, d’una banda, l’estimació dels drets de pagament bàsic (i per exten-

sió del pagament verd o  greening proporcional), i de l’altra, l’estimació de totes les ajudes associades a Catalu-

nya a partir del 2015, ja siguin agràries o ramaderes. Per estimar tant els drets de pagament bàsic com les aju-

des associades s’ha partit del registre de totes les declaracions úniques agràries (DUN) que es van realitzar l’any 

2013 així com del registre d’ajudes cobrades per aquests mateixos beneficiaris durant aquell mateix any.118 So-

bre aquesta base, i ajudats per altres registres sanitaris i ramaders,119 l’exercici que s’ha dut a terme és el 

d’estimar quina podria ser la quantitat de drets de pagaments bàsic i d’ajudes associades que es cobrarien a Ca-

talunya si l’any 2015 es declaressin exactament les mateixes activitats agràries i ramaderes que l’any 2013. La 

hipòtesis inicial de partida de l’estimació que es presenta és que la declaració dels agricultors catalans no canvia-

rà entre l’any 2013 i 2015, fet pel qual l’estimació que es presenta recull únicament els efectes sobre les ajudes 

dels canvis legislatius, però no dels canvis que es poden acabar derivant en les declaracions dels beneficiaris.. 

Tot i que les declaracions agràries i els registres ramaders que s’han emprat incorporen molta informació dispo-

nible, en alguns casos, l’aplicació de la nova normativa requeria del coneixement de variables no identificades 

plenament en els registres. En aquests casos, l’estimació s’ha dut a terme emprant mecanismes d’imputació o 

hipòtesis de comportament que queden recollides en el detallat annex metodològic que es presenta al final 

d’aquest Informe. 

Per últim, cal tenir en compte que l’estimació s’ha dut a terme sense conèixer, ni per a les ajudes associades ni 

tampoc per als pagaments bàsics, els factors de correcció i les ajudes per hectàrea o animal elegible que final-

                                                           
117 L’assignació es pondera segons els factors de ponderació establerts a l’Ordre AAA/544/2015, de 30 de març (vegeu els valors dels fac-

tors de ponderació a l’annex metodològic d’aquest mateix estudi). 
118 Cal tenir present que el registre d’ajudes cobrades recull, en gran part, el pagament de les ajudes demanades aquell mateix any, i per tant 

recollides a l’arxiu de DUN. No obstant això, per algunes ajudes ramaderes, que requereixen de comprovacions censals a finals d’any, els pa-

gaments es difereixen en més d’un any, fet pel qual incorporem en aquests casos les ajudes cobrades del 2012 en comptes de les del 2013. 
119 Parlem en aquest casos del Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya a maig d’aquell mateix any, del Registre de Moviments de 

Bobins a Catalunya, i del Registre d’Explotacions Bobines de Catalunya, amb variables identificatives en tots els casos tant dels animals com 

de les explotacions (vegeu la metodologia emprada a l’annex). 
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ment s’aplicaran, atès que dependran de les declaracions efectuades en el conjunt de l’Estat, que s’hauran 

d’emmotllar a les dotacions pressupostàries previstes. És per aquesta raó que, d’una banda, les estimacions en 

termes absoluts dependran, en darrera instància, de les ajudes unitàries que es concediran, amb la qual cosa, 

hem de tenir en compte que les comparacions relatives, sobretot en termes de distribució territorial, possiblement 

acabin variant menys que les estimacions absolutes. 

5.2. ELS PAGAMENTS DIRECTES A CATALUNYA. UNA ESTIMACIÓ 

5.2.1. ELS DRETS DE PAGAMENT BÀSIC 

Els mapes i taules que es presenten a continuació recullen precisament una primera estimació de la distribució 

dels drets de pagament bàsic a partir de l’any 2015. Cal tenir en compte que el repartiment del pagament verd o 

greening, atès que es produirà de manera proporcional, si no hi ha incompliments per part dels agricultors que en 

desacreditin el cobrament seguirà una distribució idèntica. El pagament a joves agricultors quedaria fora de 

l’estimació realitzada.  

També cal tenir en compte que, per a l’any 2019, les estimacions dels drets de pagament bàsic que s’han dut a 

terme poden recollir valoracions alternatives. L’estudi dóna tres estimacions diferents. La primera de les estima-

cions, que s’usa de manera recorrent al llarg de tot l’anàlisi i que apareix com a escenari 1 (E1), s’ha calculat 

prorratejant la correcció a la baixa de cada parcel·la en funció de l’esforç relatiu que s’ha calculat que podrien fer 

les parcel·les amb excés de pagament i, per tant, convergència a la baixa, per a cada regió.120 La segona, que 

planteja un escenari de màxims, s’ha efectuat sense detraure els pagaments bàsics perceptibles per a les ajudes 

directes inferiors a 300 euros (que desapareixeran progressivament fins a l’any 2017), i suposant la convergència 

de les ajudes a petits agricultors, que en principi no convergiran.121 La tercera, que apareix com a escenari 3,  

planteja una valoració de mínims i s’ha calculat suposant la correcció màxima establerta legalment a les hectàre-

es subvencionades per sobre de la mitjana de la seva regió. En aquest darrer cas, la detracció és màxima, i el 

còmput global per tant és mínim.  

Al llarg de l’epígraf, els resultats es donen tant per parcel·les com per explotacions. En el primer dels casos, la lo-

calització geogràfica dependrà de la ubicació de cada parcel·la declarada. En el segon, l’atribució geogràfica dels 

pagaments respon a la ubicació del domicili declarat de cada explotació, i s’obvien per tant aquelles ajudes co-

brades per explotacions ubicades fora de Catalunya que explotin terres amb dret a ajut dins del territori català. Els 

valors en termes absoluts de cadascuna de les estimacions realitzades, distribuïdes per comarques administrati-

ves, es troba disponible a l’annex 7.4. 

L’anàlisi per parcel·les permet fer també un seguiment segons el tipus de producció declarada. Si ens fixem en la 

taula següent, observem que, en total, les hectàrees computables com a subvencionables per a l’exercici de si-

mulació han estat 952.994. Segons les declaracions DUN de 2013 emprades, d’aquestes, el 39,6% han estat 

parcel·les destinades a cultius herbacis que, juntament amb les pastures, han estat els dos usos declarats més 

presents, a molta distància de l’olivera (9,3%) i dels cultius farratgers (5,8%) o la vinya (4,5%). 

Si comptabilitzem la imputació dels pagaments bàsics, observem que la màxima quantitat d’ajudes de pagament 

bàsic, i òbviament també del greening, anirien destinades a subvencionar terres on s’hi cultiven cultius herbacis, 

seguida per les terres de pastura, l’olivera, i l’arròs que, amb només el 2,1% de les hectàrees declarades, rebria el 

7,7% dels drets de pagament bàsic l’any 2015. 

De les hectàrees subvencionables, entre els tipus de cultius subvencionats per sobre de la mitjana hi trobem 

l’arròs, els cítrics, els cultius herbacis, els farratges i l’olivera, tots ells amb contribucions al repartiment dels drets 

de pagament bàsic superiors al percentatge d’hectàrees. De la mateixa manera, l’assignació de drets que s’ha 

realitzat deixa a la fruita dolça, les pastures, els hortícoles, la vinya i la fruita seca amb ajuts per hectàrea per sota 

de la mitjana, si bé la majoria d’aquestes tipologies de cultius, tret de la fruita seca, possiblement poden tendir a 

corregir en conjunt les seves ajudes a l’alça amb el procés de convergència.  

                                                           
120 Vegeu a l’annex metodològic el procés de càlcul de les prorrates aplicades. Atès que no es disposava de la correcció per parcel·la, s’ha 

elaborat un càlcul a partir de la proporció de beneficiaris que corregien a la baixa en el procés de convergència per a cadascuna de les regions 

i de l’estimació inicial elaborada pel Ministeri i cedida pel DAAR del traspàs de recursos entre beneficiaris dins de cada regió.  
121 Una anàlisi de la incidència d’aquestes limitacions legislatives sobre el valor final de l’ajuda i la seva distribució sobre el territori es troba a 

l’epígraf 3. 
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En total, estaríem parlant d’una estimació de drets de pagament bàsic que aniria dels 143.596.096 euros per al 

2015 als 144.335.710 per al supòsit que recull l’escenari 1 de convergència dels drets.  

TAULA 13.  Estimació de les hectàrees imputables i dels pagaments bàsics percebuts pels declarants, així com de 

la seva distribució per grups de cultius a Catalunya 

  
Valor absolut (hectàrees i euros) Distribució  

  

Hectà-

rees PB2015 

PB 2019 

(E1) PB 2019 (E2) 

PB 2019 

(E3) Ha 

PB 

201

5 

PB 

201

9 

(E1) 

PB 

201

9 

(E1) 

PB 

201

9 

(E2) 

Total 952.994 143.596.096 144.335.710 148.514.024 

139.881.31

0 100 100 100 100 100 

ARRÒS 20.444 10.982.054 11.090.130 11.115.306 10.639.694 2,15 7,65 7,68 7,48 7,61 

CÍTRICS 8.289 1.672.584 1.651.544 1.714.811 1.682.997 0,87 1,16 1,14 1,15 1,20 

CULTIUS HERBACIS 377.521 58.509.256 58.765.513 59.972.458 57.102.425 39,61 40,75 40,71 40,38 40,82 

FARRATGES 55.322 12.623.205 12.464.875 12.668.706 11.649.585 5,81 8,79 8,64 8,53 8,33 

FRUITA DOLÇA 30.660 3.680.069 3.596.475 4.021.035 3.656.083 3,22 2,56 2,49 2,71 2,61 

FRUITA SECA (AVELLA-

NER) 10.661 1.483.374 1.438.353 1.506.347 1.453.765 1,12 1,03 1,00 1,01 1,04 

FRUITA SECA (NO AVE-

LLANA) 36.253 4.444.532 4.430.342 4.699.655 4.483.313 3,80 3,10 3,07 3,16 3,21 

HORTÍCOLES 3.403 666.639 685.222 775.571 729.615 0,36 0,46 0,47 0,52 0,52 

OLIVERA 88.591 15.418.145 14.511.156 15.325.345 14.367.013 9,30 10,74 10,05 10,32 10,27 

PASTURES 278.060 31.436.933 32.729.141 33.064.496 30.570.569 29,18 21,89 22,68 22,26 21,85 

VINYA 42.630 2.527.579 2.789.831 3.443.928 3.382.177 4,47 1,76 1,93 2,32 2,42 

- 1.157 151.726 183.128 206.366 164.074 0,12 0,11 0,13 0,14 0,12 

 (E1) Escenari 1: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió (a proporció dels beneficiaris 

que corregeixen a la baixa respecte del conjunt de beneficiaris que també ho fan al conjunt de cada regió. Vegeu el procediment de prorrata a 

l’annex metodològic). Detraient també totes les ajudes inferiors a 300 euros i descomptant la convergència d’aquelles de menys de 1.250 eu-

ros. 

(E2) Escenari 2: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió (a proporció dels beneficiaris 

que corregeixen a la baixa respecte del conjunt de beneficiaris que també ho fan al conjunt de cada regió. Vegeu el procediment de prorrata a 

l’annex metodològic). Sense excloure els pagaments directes inferiors a 300 euros ni la convergència dels pagaments inferiors a 1.250 euros 

anuals. 

(E3) Escenari 2: Aplicant la correcció total a totes les hectàrees que convergeixin negativament. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

Del total de drets de pagament bàsic assignats, la major part aniria destinada, segons l’estimació realitzada, a 

terres de secà, que suposarien el 77,5% de les terres subvencionades pel sistema. El 22,5% restant serien de re-

gadiu; no obstant això, les ajudes assignades per a l’any 2015 per aquestes terres de secà suposarien només el 

60,7% del total assignat. 

Pel tipus de ponderacions que s’han realitzat a l’hora d’atribuir les ajudes,122 les hectàrees de regadiu sempre es 

troben més subvencionades que no pas les de secà. No obstant això, el procés de convergència dels pagaments 

que es produirà entre 2015 i 2019 sembla que augmentaria molt lleugerament el percentatge dels drets de pa-

gament bàsic de les superfícies de secà fins a suposar el 61% del total de drets de pagament bàsics assignats.123  

 

                                                           
122 Parlem en aquest cas de les ponderacions que estableix l’Ordre AAA/544/2015, de 30 de març, per la qual s’estableixen els coeficients 

de repartiment que s’han d’utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic per fer la primera assignació de drets a la cam-

panya 2015 en el cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió. 
123 Amb l’escenari 1 de convergència. Amb el 2 hi hauria poca diferència i s’arribaria al 63,7%. 
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TAULA 14.  Estimació de les hectàrees imputables i dels pagaments bàsics percebuts pels declarants, així com de 

la seva distribució per grups de cultius segons si són de regadiu o de secà. Catalunya 

  
Hectàrees PB 2015  PB 2019 (E1)  

  
Regadiu Secà Regadiu Secà Regadiu Secà 

Total 214.868 738.123 56.470.741 87.125.355 56.317.481 88.018.229 

ARRÒS 20.428 16 10.980.485 1.569 11.088.544 1.586 

CÍTRICS 8.278 11 1.670.275 2.309 1.649.213 2.331 

CULTIUS HERBACIS 89.656 287.865 24.770.947 33.738.309 24.998.154 33.767.359 

FARRATGES 25.311 30.011 8.030.659 4.592.546 7.828.071 4.636.804 

FRUITA DOLÇA 29.818 842 3.600.504 79.565 3.514.953 81.522 

FRUITA SECA (AVELLANER) 7.187 3.474 1.034.593 448.781 998.972 439.381 

FRUITA SECA (NO AVELLANA) 4.479 31.774 612.054 3.832.478 602.366 3.827.976 

HORTÍCOLES 2.741 662 595.844 70.795 613.134 72.088 

OLIVERA 16.810 71.781 3.198.097 12.220.048 2.959.040 11.552.116 

PASTURES 4.068 273.992 1.508.842 29.928.091 1.507.744 31.221.397 

VINYA 5.511 37.119 392.794 2.134.785 452.203 2.337.628 

- 581 576 75.647 76.079 105.087 78.041 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). Vegeu la nota de la taula I3. 

TAULA 15.  Estimació de les hectàrees imputables i dels pagaments bàsics percebuts pels declarants, així com de 

la seva distribució per grups de cultius segons si són de regadiu o de secà. Catalunya 

  Hectàrees PB 2019 (E2)  PB 2019 (E3)  

  Regadiu Secà Regadiu Secà Regadiu Secà 

Total 214.868 738.123 57.924.304 90.589.720 54.004.277 85.877.033 

ARRÒS 20.428 16 11.113.717 1.589 10.638.106 1.588 

CÍTRICS 8.278 11 1.712.460 2.351 1.680.667 2.330 

CULTIUS HERBACIS 89.656 287.865 25.622.899 34.349.559 23.879.529 33.222.896 

FARRATGES 25.311 30.011 7.957.733 4.710.973 7.270.925 4.378.660 

FRUITA DOLÇA 29.818 842 3.926.953 94.082 3.566.943 89.140 

FRUITA SECA (AVELLANER) 7.187 3.474 1.046.108 460.239 1.006.365 447.400 

FRUITA SECA (NO AVELLANA) 4.479 31.774 637.302 4.062.353 599.268 3.884.045 

HORTÍCOLES 2.741 662 695.015 80.556 652.742 76.873 

OLIVERA 16.810 71.781 3.072.764 12.252.581 2.760.214 11.606.799 

PASTURES 4.068 273.992 1.523.300 31.541.196 1.345.602 29.224.967 

VINYA 5.511 37.119 495.619 2.948.309 486.479 2.895.698 

- 581 576 120.434 85.932 117.437 46.637 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). Vegeu la nota de la taula I3. 

Tal com es pot comprovar a la taula següent, el procés de convergència del valor dels drets assignats sempre su-

posaria una convergència menor en el cas de les hectàrees de regadiu. En alguns casos, com ara les terres dedi-

cades a olivera o també a farratges, la convergència portaria a disminuir el valor dels drets assignats a les terres 

de regadiu en qualsevol dels escenaris.  
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TAULA 16.  Estimació de la convergència bruta estimada total per tipus de cultius 

  
Convergència real (E1) 

Convergència no corregida 

(E2) 

Convergència no corregida 

(E3) 

  
Regadiu Secà Total Regadiu Secà Total Regadiu Secà Total 

Total -0,3 1,0 0,5 2,6 4,4 3,7 -4,3 -1,0 -2,3 

ARRÒS 1,0 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5 -2,9 1,5 -2,9 

CÍTRICS -1,3 1,0 -1,3 2,6 2,1 2,6 0,7 1,2 0,7 

CULTIUS HERBACIS 0,9 0,1 0,4 3,7 1,9 2,7 -3,3 -1,4 -2,2 

FARRATGES -2,5 1,0 -1,3 -1,5 2,9 0,1 -10,0 -4,4 -8,0 

FRUITA DOLÇA -2,4 2,5 -2,3 8,6 19,3 8,8 -1,4 13,1 -1,0 

FRUITA SECA (AVELLANER) -3,4 -2,1 -3,0 1,0 2,6 1,5 -2,8 -0,2 -2,0 

FRUITA SECA (NO AVELLANA) -1,6 -0,1 -0,3 4,0 6,3 6,0 -2,2 1,6 1,1 

HORTÍCOLES 2,9 1,8 2,8 17,9 14,7 17,6 10,7 9,5 10,6 

OLIVERA -7,5 -5,5 -5,9 -5,2 -0,5 -1,5 -14,9 -5,8 -7,7 

PASTURES -0,1 4,3 4,1 1,0 6,6 6,3 -10,8 -1,3 -1,7 

VINYA 15,1 9,5 10,4 31,4 42,5 40,8 29,0 40,0 38,3 

- 38,9 2,6 20,7 76,9 13,9 43,8 72,5 -38,2 14,3 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). Vegeu la nota de la taula I3. 

Si tenim en compte els dos primers escenaris de convergència calculats, en conjunt, les hectàrees computades 

podrien convergir entre el 0,5% i el 3,7% a l’alça, per bé que el tercer escenari, fins a un cert punt improbable, 

podria arribar a suposar una convergència negativa del 2,3%. L’escenari 1, que pondera la convergència negativa 

amb la ràtio de correcció més probable, mostra que la convergència a l’alça es produiria per les terres de secà, 

que podrien guanyar l’1% del valor dels drets, mentre que les de regadiu mostrarien una convergència negativa 

del 0,3%. 

Només trobem dues tipologies de cultius que mostren, en conjunt i de mitjana, una convergència positiva en tots 

tres escenaris. Aquest seria el cas de les superfícies dedicades a la producció hortícola i de la dedicada a la vinya. 

En aquests dos casos, és probable que finalment el repartiment definitiu de drets confirmi aquesta tendència 

global del sector a convergir a l’alça. A l’altre costat, hi trobem el cas de l’olivera. En aquest cas la tendència glo-

bal sembla indicar que el sector de l’olivera podria convergir a la baixa en termes mitjans, atès que aquesta evo-

lució es repeteix en tots tres escenaris. 

Si comparem els increments estimats a partir de la convergència en cada cas, observarem que, com resulta lògic, 

en totes les categories agrupades de cultius, la convergència calculada en l’escenari 2 resulta millor que la calcu-

lada en l’escenari 1. Això es deu al fet que, entre l’estimació en l’escenari 1 i l’escenari 2, la divergència recull 

només, d’una banda, aquelles ajudes que haurien desaparegut per ser inferiors a 300 euros i, per l’altra, tota la 

convergència que es deixaria de dur a terme si els beneficiaris de menys de 1.250 euros decidissin finalment ac-

ceptar entrar al règim de petits agricultors. En el primer cas, alguns perceptors que tindríem l’any 2015 en el pri-

mer escenari ja no percebrien res l’any 2019 i, en el segon dels casos, simplement no convergirien, atès que la 

percepció que recollirien per a l’any 2015 seria exactament idèntica a la percebuda l’any 2019.124  

No obstant això, potser resulta més reveladora la divergència entre la convergència calculada amb l’escenari 1 i 

l’escenari 3. En aquest cas, entre els dos escenaris, a part de la inclusió o no dels beneficiaris afectats per les li-

mitacions i restriccions abans esmentades, que inclou l’escenari 1, però no l’escenari 3, hi trobem també la con-

vergència màxima a la baixa que s’aplicaria suposant que el traspàs de recursos entre perceptors fos el màxim 

que estipula la Llei per a cada beneficiari que convergeixi a la baixa. En aquesta ocasió, si la divergència derivada 

per la primera de les causes fos més gran que la segona, llavors, la convergència de l’escenari 3 hauria de ser mi-

                                                           
124 Parlem en aquest cas de l’aplicació dels límits que estipula el RD 1075/2014 a l’article 6 i l’aplicació del règim simplificat a petits agricul-

tors del títol V de la mateixa norma. A l’epígraf 3 s’analitza amb més profunditat l’impacte d’aquest aspecte normatiu en la distribució territori-

al de les ajudes. 
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llor que la de l’escenari 1. En aquests casos, estaríem dient que el sector no hi perdria tant per la convergència a 

la baixa de les ajudes que es trobessin per sobre la mitjana, com per la pèrdua de beneficiaris i de convergència 

per l’aplicació dels límits legals abans esmentats. Un cop d’ull a la taula ens alerta que aquest seria el cas , per 

exemple, dels cítrics, de la fruita dolça, de la fruita seca, dels cultius hortícoles i de la superfície plantada de vi-

nya, on tot semblaria indicar que, amb l’escenari intermedi que hauríem estimat, la pèrdua derivada de la desa-

parició d’ajudes inferiors a 300 euros i de beneficiaris que no convergeixen fruit de la seva incorporació al règim 

de petits agricultors hauria estat més important que la pròpia convergència a la baixa estimada per a les ajudes 

superiors a la mitjana de cada regió. 

Una anàlisi similar, però inversa, ens permet veure que en el cas dels cultius herbacis i en el cas de les  pastu-

res,125 que serien, tal com s’ha comentat anteriorment, les més abundants en hectàrees, la convergència a l’alça 

que de mitjana se’ls hauria estimat en l’escenari 1 es deuria principalment a la ponderació de les correccions a la 

baixa de les rendes més altes. Aquest darrer fet ens alerta, doncs, que petites variacions en el nombre de percep-

tors que finalment declarin o en el nombre d’hectàrees declarades a cada regió poden determinar finalment que 

la convergència mitjana de cada categoria acabi essent una o altra. En aquest sentit, cal tenir en compte que la 

convergència a l’alça que se suposa per a l’arròs en el cas de l’escenari 1 es produeix bàsicament per la forta  

ponderació a la baixa de la convergència de les hectàrees amb drets per sobre de la mitjana.  

Territorialment, tal com mostren els mapes següents, la convergència no modificaria substancialment la distribu-

ció dels drets de pagament bàsic entre l’any 2015 i l’any 2019. Una part important dels pagaments bàsics 

s’assignarien a terres ubicades a les comarques del Segrià, la Noguera i, en general, a les comarques del Pla de 

Lleida, al Baix Ebre i al Montsià i, a més distància, a Osona i l’Alt Empordà. En general, i tal com mostra el tercer 

mapa de la graella següent, aquestes mateixes comarques perdrien pes en el repartiment de les ajudes després 

del procés de convergència, essent la comarca d’Osona l’única que guanyaria pes lleugerament de totes elles en 

el context català.  

                                                           
125 Cal tenir en compte que el nombre d’hectàrees de pastures incloses com a declarades subvencionades a l’estudi podrien estar esbiaxades 

a l’alça. Degut a la condicionalitat que acompanya les ajudes, caldrà veure finalment si tota la superfície potencial s’acabarà traduint en su-

perfície declarada i amb drets assignats. 
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MAPA 17.  Distribució territorial del pagament bàsic estimat l’any 2015 i l’any 2019 segons convergència calcu-

lada a partir de l’escenari 1 

Distribució dels drets de pagament bàsic l’any 2015 

 

 

Distribució dels drets de pagament bàsic 2019 (Esce-

nari 1) 

 

 

Variació de la distribució dels drets de pagament bàsic 

després del procés de convergència (Escenari 1) 

 

 

Creixement dels drets de pagament bàsic percebuts 

després de la convergència (escenari 1). Territorialitza-

ció segons hectàrees que donin dret a percepció

 

 

Unitats: percentatges. 

Escenari 1: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  
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MAPA 18.  Subvenció mitjana percebuda en qualitat de drets de pagament bàsic sense greening per hectàrea. 

2015 i 2019, i afectació de la convergència entre 2015 i 2019 

Subvenció mitjana per hectàrea atorgada pels drets de 

pagament bàsic l’any 2015

 

Unitats: euros per hectàrea. 

Subvenció mitjana per hectàrea atorgada pels drets de 

pagament bàsic l’any 2019 (Escenari 1) 

 

Unitats: euros per hectàrea. 

Percentatge d’hectàrees que convergiran a la baixa en-

tre 2015 i 2019  (Escenari 2)

 

Unitats: euros per hectàrea. 

Percentatge d’hectàrees que convergiran a l’alça entre 

2015 i 2019 (Escenari 1)

 

Unitats: percentatges. 

Escenari 1: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  

 

En general, tal com mostren els mapes de la graella de mapes anterior, el valor mitjà dels drets de pagament 

bàsic per hectàrea és més alt a les comarques de l’Ebre, al Pla de Lleida, a la Vall d’Aran i a les comarques 
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més orientals de les províncies de Barcelona i Girona. Tal com es pot observar, el procés de convergència 

modera lleugerament les divergències entre les mitjanes del preu per hectàrea que es cobrarà a cadascuna 

de les comarques.126 

El procés de convergència, que recull l’anivellament a la baixa de les hectàrees més ben pagades i la correc-

ció a l’alça d’aquelles que es troben per sota del 90% del valor mitjà, millora en general les mitjanes dels va-

lors dels drets de pagament bàsic per hectàrea en el conjunt de Catalunya. No obstant això, aquesta millora 

no es dóna a totes les comarques, tal com es pot comprovar als mapes anteriors; destaquen per la pèrdua de 

la mitjana les comarques de la Vall d'Aran, el Baix Camp, el Priorat, la Segarra, el Pla d'Urgell, les Garrigues, el 

Montsià i el Segrià.127 

En termes d’hectàrees afectades, les comarques amb un percentatge més alt de drets que convergiran a la 

baixa serien, segons l’estimació realitzada, la Vall d’Aran, el Baix Camp, les Garrigues, l’Alt Urgell, el Baix Em-

pordà, el Montsià, el Priorat, i el Pla d'Urgell, totes elles amb un percentatge de les hectàrees afectades per la 

convergència a la baixa superior al 30%.  

Si s’analitza la distribució dels drets de pagament bàsic segons la ubicació de cada explotació beneficiària, 

observem primerament que les comarques del Segrià i la Noguera es troben al capdavant de tota la resta de 

comarques pel que fa al percentatge de pagaments en concepte de drets de pagament bàsic percebuts per 

les explotacions. A més distància, destacarien, amb percentatges força alts, altres comarques com ara el Baix 

Ebre, el Montsià o Osona. La distribució en aquest cas, i a diferència de l’anàlisi anterior, depèn de la ubicació 

de cada explotació beneficiària, i cal tenir en compte que no recull aquells drets percebuts per les explotaci-

ons de fora de Catalunya, fet pel qual la distribució comarcal no abasta el 100% dels pagaments dels drets 

estimats.128 

En general, tal com mostra el darrer mapa de la graella de mapes següent, si s’analitza la variació dels co-

braments tenint en compte la territorialització de les explotacions beneficiàries, s’observa que en el procés de 

convergència hi ha comarques que en surten beneficiades en termes relatius i d’altres que no, atès que aug-

menta el percentatge de drets que perceben en relació a la resta. Entre les que hi surten guanyant, trobem 

sobretot comarques del Pirineu, la majoria a la província de Lleida, tret dels casos del Berguedà, el Ripollès, 

de les de Barcelona i Girona respectivament. En general, aquesta variació positiva del pes estructural de les 

comarques en el conjunt d’ajudes es distribueix de manera força àmplia també per altres comarques no típi-

cament de muntanya, i es distribueix en general pel terç nord de Catalunya, exceptuant les comarques  giro-

nines de la Garrotxa i l’Alt i el Baix Empordà. A la resta de Catalunya, són poques les comarques que mostrin, 

per petita que sigui, una variació positiva del pes de les ajudes que hi arriben. 

El mapa de les variacions en punts percentuals difereix poc del de creixement dels drets a les explotacions de 

cada comarca. En general, les mateixes comarques que destacaven en positiu abans en els canvis en la dis-

tribució de les ajudes mostren ara creixements dels drets de pagament bàsic percebuts entre el 2015 i el 

2019, i únicament el Baix Ebre, que augmentaria lleugerament el valor dels drets percebuts, no augmentaria 

el percentatge de drets que obtindria sobre el conjunt de Catalunya. En general, les comarques més meridio-

nals de Catalunya, especialment a Lleida i Tarragona, són les que més disminuirien els drets percebuts.129 En 

canvi, a la zona més septentrional l’estimació preveu en general un augment dels cobraments a totes les co-

marques, que seria especialment intensa entre les explotacions domiciliades a les comarques del Pirineu, es-

pecialment a la Vall d’Aran i al Pallars Sobirà, però també a la Cerdanya i al Ripollès, amb forta dedicació a la 

pastura.130 

                                                           
126 La desviació estàndard de les subvencions baixa des dels 63,1 euros de 2015 als 61,3 de 2019. 
127 Per fer la mitjana s’hi han inclòs les hectàrees que, pel fet de cobrar menys de 300 euros d’ajuts directes, haurien desaparegut l’any 

2019. En aquest cas han computat amb el seu valor nul. 
128 Aproximadament el 1,27% del valor dels drets assignats l’any 2015 es corresponen a pagaments destinats a beneficiaris no territorialitza-

bles a Catalunya. 
129 Cal tenir en compte que les comarques més meridionals de Catalunya es veuen molt afectades per l’exclusió de les ajudes inferiors a 300 

euros, i per la no convergència dels petits agricultors. Vegeu més endavant una estimació de l’impacte de la introducció d’aquestes limitacions 

al model.  
130 Cal advertir que les pastures són possiblement els tipus de parcel·les que més poden variar amb la declaració final de 2015. De les par-

cel·les considerades caldrà veure quines seran realment pasturables i quines no. També caldrà tenir en compte aquelles en què els propietaris 

decideixen accedir a garantir-ne el manteniment. La resta en quedaran excloses i per tant això genera un biaix respecte de la nostra estima-

ció, que les ha incorporat totes. No obstant això, cal interpretar que la convergència de les parcel·les de pastura beneficiaria les explotacions 

ubicades a les zones de muntanya. En el cas d’aquelles explotacions ubicades en altres indrets menys pasturables, caldria veure cas per cas 

com es veurien afectades. El cas de la Vall d’Aran ens mostra que si es computa per hectàrees, la comarca hi surt perdent, mentre que si es 

computa per explotacions, hi surt guanyant.  
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MAPA 19.  Estimació de la distribució del pagament bàsic i incidència del procés de convergència 2015-2019 

segons ubicació principal de cada explotació 

Distribució dels drets de pagament bàsic per a l’any 

2015 segons la ubicació de les explotacions que 

s’estima que els percebran 

 

Unitats: percentatges. 

Distribució dels drets de pagament bàsic per a l’any 

2019 segons la ubicació de les explotacions que 

s’estima que els percebran  (Escenari 1) 

 

Unitats: percentatges. 

Variació de la distribució dels drets de pagament bàsic 

segons ubicació de les explotacions (E1) 

 
 

Unitats: percentatges. 

Creixement dels drets de pagament bàsic que perce-

bran les explotacions da cada comarca entre  (E1)  

 

Unitats: punts percentuals. 

Escenari 1: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  
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MAPA 20.  Estimació de la incidència sobre les explotacions del procés de convergència 2015-2019 

Percentatge d’explotacions on convergiran a la baixa 

els drets de pagament bàsic entre 2015 i 2019 (E1) 

 

 

Percentatge d’explotacions on convergiran a l’alça els 

drets de pagament bàsic entre 2015 i 2019 (E1) 

 

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

En aquests casos, cal tenir present que el mapa d’impacte per explotacions faria referència a l’evolució de les 

ajudes percebudes per les explotacions de cada comarca entre els anys 2015 i 2019, evolució que, per una ban-

da, no té perquè coincidir amb el de les percepcions de drets de les terres ubicades a la mateixa comarca i que ja 

s’ha analitzat amb anterioritat, atès que les parcel·les poden ser propietat d’explotacions ubicades en altres in-

drets. En aquest sentit, cal tenir en compte que, mentre que l’anàlisi per explotacions ens pot ser més útil per sa-

ber quin seria l’impacte sobre la pagesia de cada comarca, l’anàlisi segons ubicació de les parcel·les ens resulta-

ria més útil per avaluar possibles impactes sobre el cultiu o l’ús de les terres, especialment pel que fa als riscos 

d’abandonament, que s’analitzaran posteriorment en un epígraf a part. 

A banda de la distribució i de l’evolució comarcal del total d’ajudes que rebran en conjunt les explotacions a cada 

demarcació, cal analitzar-ne també la seva distribució dins de cada comarca. Tal com indica el mapa 20, el nom-

bre d’explotacions que corregiran els drets percebuts a la baixa entre els anys 2015 i 2019 oscil·la entre el 7’9% i 

el 35’8%, i en la majoria dels casos se situa entre el 15% i el 30% del nombre de beneficiaris de cada demarcació 

comarcal.     

Entre les comarques que mostren un percentatge més alt de beneficiaris que tendiran a perdre valor en els drets 

assignats fruit de la convergència hi trobem les d’Osona, el Segrià, el Vallès Oriental, l’Alt Urgell, les Garrigues, el 

Pla de l'Estany i la Garrotxa, totes elles amb un percentatge dels beneficiaris que convergiran a la baixa superior 

al 30% del total. 

 

Finalment, cal tenir present que, en l’exercici d’estimació, del conjunt de parcel·les declarades l’any 2013 que 

s’han emprat de punt de partida per avaluar l’impacte normatiu, una part important no han acabat per materialit-

zar cap dret de pagament bàsic a partir del 2015. Moltes d’aquestes hectàrees simplement han estat excloses 

del model perquè no eren admissibles segons criteris establerts per la nova legislació a partir d’enguany; en 

d’altres casos, tot i ser admissibles, el declarant no disposava de drets històrics assignables, fet pel qual la decla-

ració no hauria servit per transformar ajuts dissociats amb ajudes de pagament bàsic; finalment, en alguns altres 

casos, tot i que poc importants, el sistema simplement els ha exclòs pel fet de no assolir la dimensió mínima de  
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0,2 hectàrees necessària per ser admissibles en el procés d’assignació. Per totes aquestes qüestions, el volum 

d’hectàrees finalment assignades s’ha reduït ostensiblement i ha passat de 1.313.732 inicialment, a 1.017.063 

d’admissibles, un cop corregides també dels coeficients de pastura i, finalment, a 952.993 subvencionables l’any 

2015, aproximadament el 73% de les declarades l’any 2013. Per la naturalesa dels ajuts que es concediran a 

partir d’ara, que restaran en una part molt important desvinculats de la producció, aquestes hectàrees que que-

den fora del sistema de pagament bàsic tindran poca probabilitat de rebre subvencions a partir d’ara, sigui quin 

sigui el seu ús.131 Per tant doncs, parlaríem en aquest cas d’un percentatge d’hectàrees que, variant d’una co-

marca a l’altra, s’exclouria del sistema d’ajudes de la PAC i que s’analitzarà més endavant. 132   

MAPA 21.  Percentatge d’explotacions i d’hectàrees que han declarat sobre el conjunt de DUN realitzades 

 

Percentatge d’explotacions que percebran drets de pa-

gament bàsic l’any 2015 respecte del total 

d’explotacions declarants emprades per l’estimació  

 

Percentatge d’hectàrees subvencionades amb drets de 

pagament bàsic de les explotacions de cada comarca 

respecte del total d’hectàrees admeses en el còmput a 

les mateixes explotacions 

 

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). Estimacions no corregides de les limitacions analitzades a l’epígraf 1.3. 

Del total de beneficiaris que van declarar terres l’any 2013, el 87% tenien pagaments històrics que es podien ma-

terialitzar amb pagaments bàsics a partir del 2015; d’aquests, altra volta només el 86% sembla que rebran a par-

tir del 2019 una ajuda en concepte de pagament bàsic, atès que la resta, si la declaració es mantingués, anirien 

desapareixent progressivament fins al 2017 pel fet de tenir ajudes inferiors als 300 euros anuals. El primer mapa 

de la bateria de mapes anterior exposa la distribució d’aquest percentatge de beneficiaris potencials que final-

ment es mantindria cobrant els drets a partir del 2019.  

Pel que fa a les hectàrees declarades inicialment per tots els beneficiaris computats a l’estudi, en el còmput inici-

al de les hectàrees, el 87% de la superfície declarada per aquests beneficiaris rebria drets de pagament bàsic 

l’any 2015. El darrer mapa de la graella anterior mostra el grau d’inclusió de les hectàrees declarades pels bene-

ficiaris finalment inclosos dins l’assignació de drets de pagament bàsic a partir del 2015. 

                                                           
131 Únicament les ajudes associades que s’analitzen i s’estimen en l’epígraf següent. L’impacte d’aquesta exclusió s’analitza en el darrer epí-

graf d’aquest capítol. 
132 En aquest còmput inicial d’hectàrees encara no s’han eliminat aquells beneficiaris que s’exclouran a partir del 2015 i successivament fins 

al 2017 per no assolir la quantia mínima de pagaments directes de 300 euros anuals. L’impacte d’aquestes inclusions s’analitza a part. Tam-

bé es recull una anàlisi de l’impacte d’aquestes mesures sobre l’exclusió d’hectàrees en el darrer epígraf d’aquest capítol. 
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5.2.2. LES AJUDES ASSOCIADES 

A banda dels drets de pagament bàsic, que es concediran de manera dissociada de la producció, el RD 

1075/2014 de 19 de desembre sobre l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la 

ramaderia i d’altres règims d’ajut, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i els pagaments al 

desenvolupament rural estableix diverses línies d’ajuda associada a la producció orientades a fomentar pràcti-

ques agrícoles i ramaderes que es considera que podrien quedar desprotegides amb el nou sistema de drets de 

pagament bàsic amb el corresponent greening associat. 

Concretament, i en referència a la producció estrictament agrària, parlem dels següents ajuts vinculats a la pro-

ducció: l’ajut associat al cultiu de l'arròs, l’ajut associat als cultius proteics,133 l’ajut associat a la fruita de closca i 

garrofa, l’ajut associat als  llegums de qualitat, l’ajut associat a la remolatxa sucrera, l’ajut associat al tomàquet 

per a la indústria i finalment el pagament específic per al cultiu del cotó. D’aquestes set línies d’ajut agrari, es 

preveu que només les quatre primeres tindran certa implantació a Catalunya que són les que s’han valorat en 

aquest exercici d’estimació.  

De la resta d’ajuts, desconeixent quina serà finalment la seva implantació, per una banda caldrà suposar que, per 

absència d’orientacions productives afins, els ajuts a la remolatxa i al cotó no tindran aplicació a Catalunya. Per 

l’altra, en el cas del tomàquet per a usos industrials, que es preveu poc aplicat, no es disposa de prou informació 

per aproximar les hectàrees admissibles per optar-hi, fet pel qual no s’ha inclòs en l’exercici d’estimació que es 

presenta, de la mateixa manera que els altres dos anteriorment esmentats. 

Pel que fa a les activitats ramaderes, a partir del 2015 la nova legislació també regula l’aplicació d’alguns ajuts 

associats. Parlem en aquest cas de l’ajut associat a les explotacions de boví d'engreix (amb dotacions pressupos-

tàries separades segons si es tracta de cicle tancat i si es tracta d’explotacions insulars o no), de l’ajut associat a 

les explotacions de cabrum (amb dotacions separades segons si es tracta de regions insulars o de muntanya o 

no), de l’ajut associat a les explotacions d’oví (amb dotació separada per les explotacions insulars i peninsulars), 

de l’ajut associat a les explotacions de boví de llet (amb dotació separada per a les primeres 75 vaques i la resta, 

i també segons pertinença a regió insular o de muntanya o no) i finalment de l’ajut associat a les explotacions que 

mantinguin vaques nodrisses (amb dotació separada segons si les explotacions es desenvolupen en regions insu-

lars o peninsulars). En aquest cas s’ha dut a terme un exercici d’estimació de totes elles per a les explotacions 

ramaderes catalanes.  

Per a la realització de l’exercici d’estimació de les ajudes associades agràries s’ha emprat, per a l’estimació de les 

ajudes, el registre de parcel·les declarades a la DUN del 2013, que ja s’havia emprat per a l’estimació del paga-

ment bàsic. En aquest cas el fitxer s’ha emprat per estimar les hectàrees admissibles per a les ajudes agràries 

destinades al cultiu de l’arròs, la fruita seca, els cultius proteics i els llegums de qualitat. Juntament amb l’arxiu 

d’explotacions declarants de la DUN, s’ha assignat una ajuda a cadascun dels declarants per aquests conceptes.  

D’altra banda, i per estimar la suma de les ajudes associades a la ramaderia, s’ha emprat el registre 

d’explotacions ramaderes de Catalunya a 18 de desembre de 2013, que recull informació sobre el cens i la capa-

citat de cadascuna de les explotacions ramaderes catalanes per a totes les espècies explotades. Per identificar 

els animals, en el cas dels bovins, s’ha emprat el registre de bovins presents, que identifica cadascun dels ani-

mals consignats a alguna explotació catalana i en determina algunes característiques necessàries a l’hora 

d’assignar les ajudes com ara per exemple la raça, l’orientació productiva, o el codi identificatiu de la granja on 

s’explota o marca oficial, variable aquesta darrera que permet vincular-lo als propietaris de l’explotació a partir del 

fitxer anterior d’explotacions ramaderes. També s’ha utilitzat el registre de moviments de bestiar boví des de prin-

cipis de desembre de l’any 2012 a principis de desembre de l’any 2013.134 Aquest darrer registre ens ha permès 

identificar tots aquells animals que s’han traslladat amb destí al sacrifici, així com també la granja de sortida en la 

qual s’havia engreixat, una informació necessària per tal d’identificar els animals elegibles en les ajudes al boví 

d’engreix.135 

En el cas de les ajudes ramaderes, i exceptuant algunes ajudes al boví com ara l’engreix, que han estat més 

complicades d’estimar i no s’han basat en els censos, la resta s’han estimat a partir del cens declarat d’animals a 

                                                           
133 Que inclou també a lleguminoses, oleaginoses i òbviament proteaginoses. 
134 Malgrat que el període no es correspongui exactament amb el que estableix l’ajut al boví d’Engreix s’entén que a efectes estimatius també 

recull l’activitat anual i que per tant és adequat per aproximar el volum i la distribució de les ajudes que es podrien donar. 
135 Tal com indica l’article 64 del RD 1075/2014, de 19 de desembre, el registre d’entrades i sortides ens permet identificar les explotacions 

intermèdies i excloure-les de l’ajut. També identifiquem, juntament amb els fitxers anteriors, la raça de cada animal, així com també la orien-

tació productiva de la granja de sortida.  
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cada granja que recull el registre d’explotacions ramaderes. La dada de capacitat assignada de cada explotació 

pot donar un registre potencial interessant,136 si bé s’ha obviat per a la presentació dels resultats, atès que recull 

una estimació d’animals elegibles molt més alta que la que reflecteixen les dades censals.  

Per a l’estimació, tant de les ajudes ramaderes com de les ajudes agràries associades, a l’aproximació del nom-

bre d’animals elegibles i hectàrees admissibles, ha calgut multiplicar-hi el valor de l’ajuda per animal elegible o 

hectàrea admissible, una dada que d’entrada resulta desconeguda, atès que dependrà finalment de les declara-

cions efectuades. Cal tenir en compte que la normativa només estableix, d’una banda, un límit en la dotació pres-

supostària i en el nombre d’animals i hectàrees elegibles pel conjunt d’Espanya, que de manera indirecta ens dó-

na un valor unitari de l’ajuda que serà, segons la normativa, el mínim aplicable, atès que per sobre d’aquesta 

quantitat d’animals o hectàrees no es concedirà ajut. D’altra banda, la normativa estableix també un valor unitari 

màxim, que no es pot depassar, per a aquells casos en què la diferència entre hectàrees o animals declarats i es-

timats inicialment pel legislador sigui massa gran. Per a l’estimació del valor total de les ajudes s’ha emprat, per a 

aquest estudi, el valor mínim assignable que es troba dividint la dotació pressupostària pel màxim 

d’animals/hectàrees elegibles en cada cas. Per tant doncs, cal tenir en present que l’estimació parteix d’una valo-

ració de mínims de la subvenció, una valoració que probablement pugui acabar infravalorant la que finalment 

s’apliqui, fet que podria passar si finalment el nombre d’animals o hectàrees declarades no abasta les quotes 

màximes establertes a la normativa vigent. Per aquest motiu, l’estimació dels animals i les hectàrees subvencio-

nables, el procés d’estimació dels quals s’exposa detalladament a l’annex metodològic, mostren un resultat a pri-

ori més fiable que l’estimació del valor total de les ajudes. De la mateixa manera, l’anàlisi de l’estimació dels va-

lors en termes absoluts pot plantejar més dubtes, precisament per la desconeixença del valor final de la subven-

ció, que no pas la seva distribució relativa al territori, que dependrà bàsicament de l’estimació d’animals o hectà-

rees admissibles. 

Tal com mostra la taula següent, l’estimació que es dóna per al conjunt total d’ajudes associades que es concedi-

rà a Catalunya depassa lleugerament els 23 milions d’euros.137 De les ajudes agràries, la que suposa una partida 

més important és la que va destinada al cultiu de l’arròs, que abastaria poc més de dos milions d’euros. A conti-

nuació hi trobaríem les dels cultius proteics i la fruita de closca i garrofa, que rebrien un milió i escaig cadascuna 

d’elles i finalment l’ajuda als llegums de qualitat, que amb només 173 hectàrees subvencionables se situaria 

lleugerament per sobre dels 16.000 euros. Fixem-nos que, en general, els valors màxims aplicables legalment 

quadruplicarien aquestes ajudes, fet pel qual es podria esperar que finalment les partides se situïn per sobre de 

les estimades. 

Pel que fa a les ajudes ramaderes, que són les més importants quantitativament, en destaquen sobretot les con-

cedides en l’àmbit de l’exploració bovina, en totes les seves modalitats, que suposarien aproximadament poc més 

de quinze milions d’euros, el 23% de les quals aniria destinat a subvencionar activitats d’engreix, el 34% la cria, i 

finalment la resta, el 43% aproximadament, la producció lletera. De la resta d’ajudes, a l’oví i al cabrum, la prime-

ra és la més important quantitativament parlant, atès que abastaria gairebé tres milions d’euros. 

  

                                                           
136 Interessant en la mesura que ens podia oferir una xifra potencial màxima d’animals elegibles. 
137 Aquestes ajudes no estan corregides per les limitacions legals a beneficiaris que cobrin més de 300 euros, afectació que es tracta i 

s’analitza a posteriori a l’epígraf següent. 



IMPACTE DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A CATALUNYA 

 

121 

TAULA 17.  Estimació de les ajudes associades atorgades a Catalunya, 20151 

Tipus d'ajuts   

Import sub-

vencions 

Hectàrees/Caps 

elegibles 

Import mà-

xim* 

Total 23.118.373   -   130.399.665 

Ajut associat al cultiu de l'arròs 2.088.307 20.883 8.353.200 

Ajut associat als cultius proteics* 1.266.293 25.641 6.410.250 

Ajut associat a la fruita de closca i garrofa 1.408.253 42.674 4.480.770 

Ajut associat als llegums de qualitat 16.589 173 69.200 

Ajut associat a les explotaci-

ons de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació (pe-

ninsular) 737.137 21.899 2.737.375 

Vedells criats a una altra explotació (pe-

ninsular) 2.783.060 264.084 33.010.500 

Ajut associat a les explotaci-

ons de cabrum  

Insular i muntanya 119.532 18.820 564.600 

Peninsular 168.468 26.918 807.540 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 2.794.294 355.402 21.324.120 

Ajut associat a les explotaci-

ons de boví de llet2 

Primeres 75 vaques  (insular i muntanya) 1.732.893 13.242 5.694.060 

Primeres 75 vaques (peninsular) 2.889.688 24.302 10.449.860 

Resta vaques (insular i muntanya) 434.264 6.390 2.747.700 

Resta vaques (peninsular) 1.447.938 23.923 10.286.890 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses (peninsu-

lar) 5.231.657 58.659 23.463.600 

Unitats: euros, hectàrees o caps. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Ajudes afectades per la modificació establerta al RD 1172/2015 de 29 de desembre, que entra en vigor l’1 de gener de 2016. Vegeu els 

efectes de les modificacions sobre l’estimació l’epígraf 7.3.2.2.3 de l’annex metodològic. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). L’import màxim és el resultat d’aplicar l’ajuda màxima en termes unitaris aplicable se-

gons la legislació. 

Tot i que més endavant s’analitza amb detall la distribució territorial de l’estimació de cadascuna de les ajudes 

associades concedibles, en conjunt, la part més important de les ajudes associades es concentra a les comar-

ques més septentrionals de Catalunya, especialment per la major importància relativa de les ajudes ramaderes 

en el conjunt d’ajudes associades. A les comarques més meridionals, només destaquen les comarques del Baix 

Ebre i el Montsià, amb una presència més important d’ajudes associades gràcies a l’ajut al cultiu de l’arròs. En 

aquest sentit, el percentatge d’ajudes associades sobre el total de pagaments directes perceptibles per a cadas-

cuna de les comarques mostraria una distribució similar, si bé el suplement que suposen les ajudes associades 

seria en aquest cas molt més important en el terç nord del país que no pas a la resta de Catalunya.  

Una anàlisi de cadascuna de les ajudes i de la seva afectació territorial ens permetrà aprofundir sobre aquesta 

pista. A continuació s’analitza la distribució de totes les ajudes associades a Catalunya segons l’estimació realit-

zada. Primerament, s’analitza l’impacte sobre el territori de les ajudes orientades a fomentar l’activitat ramadera. 

A continuació, al següent epígraf, es realitza el mateix exercici per a les quatre ajudes agràries estimades. 
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MAPA 22.  Distribució del total d’ajudes associades estimades per comarques. Catalunya 20151  

 

Distribució de les ajudes totals sobre el territori 2 

 

Percentatge de les ajudes associades sobre el total 

d’ajuts directes a cada comarca 2

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal excepte les ajudes associades agràries que es territoria-

litzen segons localització de cada hectàrea subvencionada.  

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  

 

5.2.2.1. LES AJUDES ASSOCIADES RAMADERES 

El conjunt d’ajudes ramaderes que s’acabarien pagant a Catalunya en funció de les partides estimades suposari-

en poc més de 18 milions d’euros que es distribuirien tal com mostra el primer dels mapes següents. La comarca 

que capitalitzaria la major part de les ajudes seria la d’Osona, les explotacions de la qual captarien el 16,2% 

d’aquesta ajuda associada concedida. A certa distància, hi destacarien també el Segrià, amb el 6,9%, l’Alt Urgell, 

amb el 6%, el Berguedà amb el 5,7% i l’Alt Empordà, amb el 5,5%. En general destaquen la majoria de comarques 

més septentrionals de Catalunya, i disminueix la proporció d’ajudes ramaderes a mesura que baixem cap al sud. 
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MAPA 23.  Estimació de la distribució territorial de les ajudes associades a activitats ramaderes i la seva impor-

tància relativa per a l’any 20151 

Distribució de les ajudes totals sobre el territori 2 

 

Percentatge de les ajudes associades sobre el total 

d’ajuts directes a cada comarca 2

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

  

Tal com mostra el segon mapa de la bateria de mapes anterior, les ajudes ramaderes prenen una importància 

cabdal a la majoria de comarques del nord de Catalunya, on suposarien un percentatge important dels paga-

ments dissociats que, en la majoria dels casos, superaria el 10%. Aquesta importància esdevé encara més impor-

tant a les comarques d’alta muntanya, on el percentatge de les ajudes ramaderes associades sobre el pagament 

bàsic més el greening adquireix els valors més importants.   

Així doncs, mentre que a la comarca d’Osona, on les ajudes ramaderes associades serien més importants, la seva 

forta dedicació agrària faria que el percentatge de les ajudes ramaderes associades se situï en el 18,4% dels pa-

gaments directes, molt per sota dels registres que mostrarien altres comarques com la Vall d’Aran, la Cerdanya, el 

Ripollès o el Pallars Sobirà, on aquest tipus d’ajuda se situa clarament per sobre del 25% del pagament bàsic 

més el pagament verd. De fet, a mesura que baixem de les comarques de més alta muntanya, aquesta importàn-

cia disminueix, i se situa per sobre del 20% a les comarques del Prepirineu, i baixa a mesura que ens acostem a 

la Catalunya més meridional.  

Si analitzem la distribució de l’ajuda associada a les explotacions de boví d’engreix (mapes següents), observem 

primerament que la distribució de les ajudes pren un patró diferenciat segons si es tracta d’ajuda a explotacions 

de cicle tancat o no.  
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MAPA 24.  Estimació de la distribució territorial2 de l’ajut associat a les explotacions de boví d’engreix i la seva 

importància relativa per a l’any 20151  

Distribució territorial de les ajudes a explotacions que 

engreixen vedells criats a la mateixa explotació  

 

Percentatge de les ajudes a les explotacions que en-

greixen vedells criats a la mateixa explotació sobre el 

total d’ajudes directes 

 

 

Distribució territorial de les ajudes a explotacions que 

engreixen vedells criats a altres explotacions  

 

 

Percentatge de les ajudes a les explotacions que en-

greixen vedells criats a altres explotacions sobre el to-

tal d’ajudes directes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  
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Mentre que en el cas de la distribució de les ajudes destinades a les explotacions que engreixen vedells criats a la 

pròpia explotació destaca sobretot el percentatge d’ajuda rebuda per les comarques d’Osona, el Berguedà, la 

Garrotxa, el Ripollès, el Vallès oriental i el Gironès, totes elles amb participacions per sobre del 5%, en el cas de 

les ajudes a l’engreix de vedells procedents d’altres explotacions aquestes es concentren sobretot a les comar-

ques lleidatanes més meridionals, que acumulen gairebé el 50% de les ajudes, i on destaquen les comarques del 

Segrià, amb el 21,5% de les ajudes, la Noguera, el 9,1% i l’Urgell, amb el 5,2%. Tot i això, també destaca la parti-

cipació d’Osona, la segona comarca amb més ajudes d’aquest tipus (10,9% del total), l’Alt Empordà (8,1%) i el 

Bages, amb el 6,7%. 

Tot i la forta concentració de l’activitat a les comarques més occidentals, l’ajuda a l’engreix de vedells comprats a 

altres granges adquireix una importància estratègica més gran a les comarques orientals. Entre les comarques on 

aquest tipus d’ajuda pren una proporció més important respecte dels pagaments directes, hi trobem sobretot co-

marques gironines i barcelonines, com ara per exemple el Pla de l’Estany, el Vallès Occidental i l’Oriental, el Ba-

ges, l’Alt Empordà o Osona. 

L’ajuda associada a les explotacions que mantinguin vaques nodrisses s’estima que podria suposar una mica 

més de 5 milions d’euros. Tal com mostren els mapes anteriors, la major part d’aquesta ajuda es concentraria al 

nord de Catalunya, a les zones del Pirineu i Prepirineu, i amb especial intensitat a les comarques d’Osona 

(17,9%), Ripollès (14,4%) i Berguedà (10,2%). Tot i això, també en destaquen moltes altres comarques que recu-

llen l’activitat productora extensiva a muntanya. Parlem en aquest casos de comarques com ara el Pallars Sobirà, 

el Pallars Jussà, el Solsonès, l’Alt Urgell, la Cerdanya, amb percentatges per sobre del 4%. La Garrotxa, amb un 

percentatge del 6,2% també acumula una part important de l’ajuda que es podria donar. 

MAPA 25.  Estimació de la distribució territorial2  de les ajudes associades a les explotacions de vaques nodris-

ses  i la seva importància relativa per a l’any 20151  

Distribució territorial de les ajudes  

 

 

Percentatge de les ajudes sobre el total d’ajudes direc-

tes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

En general, tal com s’observa al segon mapa de la graella anterior, la distribució de les ajudes a la cria de vaques 

nodrisses adquireix molta rellevància a la majoria de comarques del nord de Catalunya, i especialment a les d’alta 

muntanya, on la cria de vedells per carn és una pràctica habitual en règim extensiu. La importància cabdal que 

adquireix aquesta activitat en indrets de muntanya es percep quan s’analitza el pes relatiu d’aquest tipus d’ajuda 

respecte de la resta d’ajudes dissociades. En aquest cas, destaca per exemple la forta importància que adquiriri-

.81

7.35
3.54

4.71
5.75

7.48

14.41

17.92

10.24
6.22

4.91
1.05

3.89

2.09

.021.29

1.48

.98

1.04

.15
.03.00

.06
1.06.20

.09.00

.48

.04
.00.00

.00
.00 .00.04

.00 .06

.82

.12

.19

24.87

20.38
15.51

4.92
5.29

14.50

25.15

5.80

10.57
7.37

5.35
.31

2.66

1.09

.021.25

2.07

1.50

.18

.09
.02.00

.38
.98.24

.14.00

1.16

.36
.00.00

.00
.00 .00.06

.00 .93

.29

.19

.07



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 

126 

 

en a la comarca de la Vall d’Aran (24,9%), a la del Ripollès (25,1%) o a la del Pallars Sobirà, del 20,4%, tot i que 

també mantindria un pes important a les comarques del Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, i l’Alta Ribagorça. 

L’ajuda més important, quantitativament parlant, és l’ajuda associada a les explotacions de boví de llet, que a Ca-

talunya se situaria, segons les estimacions realitzades, lleugerament per sobre del 6 milions d’euros. L’ajuda al 

sector lleter es conforma en quatre tipologies d’ajut diferent en funció de la localització de l’activitat, distingint les 

explotacions insulars i de muntanya de la resta, o dels animals elegibles en relació amb la dimensió de 

l’explotació, que discrimina l’ajuda perceptible per les primeres 75 vaques de la resta. D’aquesta manera, 

s’aconsegueix una estructura de l’ajut que atorga una ajuda unitària en teoria superior a les explotacions petites 

en relació amb les grans, i a les explotacions d’insulars o de muntanya respecte de la resta. 

Si ens fixem en la distribució de l’ajut a les primeres 75 vaques de les explotacions localitzades en indrets de 

muntanya a Catalunya, que s’estima lleugerament per sobre dels 1,7 milions d’euros, observem que la major part 

d’aquesta ajuda es preveu que s’adreci a les explotacions ubicades a les comarques de l’Alt Urgell i d’Osona, que 

recullen entre les dues més del 50% de les previsions d’ajuda. Tot i això, les comarques de la Garrotxa (16,5%), i 

la Cerdanya (13,9%), també recullen bona part de les previsions d’ajudes concedides per aquesta tipologia de 

subvenció associada. 

En general, el mapa d’importància estratègica de l’ajuda a les primeres 75 vaques de llet a regions de muntanya 

no difereixen excessivament del seu mapa de distribució. No obstant això, en aquest cas, i tot i que la comarca 

d’Osona concentraria bona part de les ajudes, la importància en termes relatius que abasta aquesta tipologia 

d’ajut a altres comarques com ara l’Alt Urgell, la Cerdanya o fins i tot la Garrotxa esdevé molt més alta.  

La distribució de l’ajuda canvia lleugerament quan s’analitza l’ajut a les primeres 75 vaques de les explotacions 

no qualificades de muntanya. En aquest cas, el pes de les ajudes es decanta sobretot a les comarques gironines, 

que, tot i que en cap cas superen la comarca d’Osona, que també recolliria en aquest cas la màxima dotació 

pressupostària, mostren concentracions molt importants a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la 

Selva. També destaca amb una forta participació la comarca del Vallès Oriental. A l’altre extrem més occidental 

de Catalunya, destaca també la participació de les comarques del Segrià, la Noguera, i el Pla d’Urgell, totes elles 

amb participacions al voltant del 5%. Tot i això, la importància estratègica d’aquesta tipologia d’ajut adquireix un 

nivell més alt a les comarques més orientals. Destaca per exemple en aquest cas la importància que adquireix 

aquesta tipologia d’ajudes a la majoria de comarques gironines, especialment a les del Gironès i la Selva. 

Quan s’analitza la variant de les ajudes destinades a les explotacions de més de 75 vaques, tant si es fa per les 

explotacions que siguin de muntanya com per la resta, el patró de distribució es concentra una mica més que 

quan s’analitza la distribució de l’ajuda als 75 primers animals. Això es deu a què les zones lleteres de més im-

portància tendeixen a concentrar les explotacions més grans, i focalitzen per tant bona part de la distribució 

d’aquesta ajuda. Tot i això, la subvenció destinada a les explotacions de més de 75 animals cal tenir en compte 

que es tracta d’una ajuda que quantitativament s’estima que no adquirirà el valor de la que va destinada a les 

primeres 75 vaques, atès que en les seves dues variants s’estima un volum d’ajut que no arribaria als 2 milions 

d’euros, poc més de la meitat del valor dels ajuts a les primeres 75 vaques.  

D’aquesta manera, si ens fixem en la distribució de l’ajut a les explotacions de muntanya, que en aquest cas no-

més rebrien les explotacions de més de 75 vaques, l’ajut es concentra bàsicament a les comarques de l’Alt Urgell 

(35,1%) i d’Osona (28,5%), que recullen molt més de la meitat de les ajudes que es concedirien basant-se en 

aquesta tipologia d’ajuda. Si hi afegíssim les ajudes estimades per a la comarca de la Garrotxa, que representari-

en el 19,8% del total, aquestes tres comarques recollirien més del 80% de les previsions d’ajudes a les granges 

de muntanya de més de 75 vaques, essent en termes relatius més important aquesta ajuda per a la comarca de 

l’Alt Urgell, i en menor mesura de la Garrotxa, que no pas per a la resta. 
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MAPA 26.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades a les explotacions de vaques lleteres3 i 

importància relativa de les mateixes  per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes a les primeres 75 

vaques insulars o de muntanya 

 

Percentatge de les ajudes a les primeres 75 vaques in-

sulars o de muntanya sobre el total d’ajudes directes 

 

 

Distribució territorial de les ajudes a les primeres 75 

vaques peninsular i no de muntanya 

 

 

Percentatge de les ajudes a les primeres 75 vaques pe-

ninsular i no de muntanya sobre el total d’ajuts directes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

3) Ajudes afectades per la modificació establerta al RD 1172/2015 de 29 de desembre, que entra en vigor l’1 de gener de 2016. Vegeu els 

efectes de les modificacions sobre l’estimació l’epígraf 7.3.2.2.3 de l’annex metodològic. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 
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MAPA 27.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades a les explotacions de vaques lleteres3  

i importància relativa de les mateixes per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes a la resta de vaques 

lleteres, insulars o de muntanya

 

Percentatge de les ajudes a la resta de vaques lleteres, 

insulars o de muntanya, sobre el total d’ajuts directes

 

 

Distribució territorial de les ajudes a la resta de vaques 

lleteres,  peninsular i no de muntanya 

 

 

Percentatge de les ajudes a la resta de vaques lleteres,  

peninsular i no de muntanya, sobre el total d’ajuts di-

rectes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

3) Ajudes afectades per la modificació establerta al RD 1172/2015 de 29 de desembre, que entra en vigor l’1 de gener de 2016. Vegeu els 

efectes de les modificacions sobre l’estimació l’epígraf 7.3.2.2.3 de l’annex metodològic. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  
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En el cas de les ajudes a les granges de més de 75 animals no ubicades en zones de muntanya, el pes de la dis-

tribució de les subvencions es desplaça cap a les comarques més meridionals de Lleida, sobretot a les comar-

ques de la Noguera i el Segrià, a poca distància d’Osona, l’altre gran nucli lleter. En termes relatius, l’ajuda esde-

vé més important per a les comarques gironines del Gironès o la Selva, si bé suposen un percentatge inferior al 

4% del volum de pagaments directes que se’ls assignaria segons la nostra estimació.  

En el cas de les ajudes associades a les explotacions de cabrum, trobem dues tipologies d’ajudes: aquelles desti-

nades a les explotacions de muntanya, i aquelles destinades a altres tipus d’explotacions que no són ni de mun-

tanya ni insulars. A Catalunya, en termes absoluts, aquestes dues tipologies d’ajut s’estima que s’aproximarien 

als 119.532 i 168.468 euros respectivament, que, en termes relatius, tal com s’observa al mapa següent, resulta 

poc rellevant. 

Tot i que es tracta d’un volum d’ajut que és més aviat modest, especialment en relació amb la resta d’ajudes as-

sociades que es concediran, la distribució que es preveu que tindran, tal com mostra la bateria de mapes 28, di-

fereix força de la de la resta d’ajudes associades ramaderes. En el cas de les ajudes al cabrum de muntanya, la 

comarca que recull la major part de l’ajuda és la de la Ribera d’Ebre (19,1%), a la província de Tarragona, seguida 

de la comarca del Pallars Jussà (12,8%) i l’Alt Urgell (9,4%), a la província de Lleida, i també en aquesta ocasió, la 

comarca d’Osona (11,9%), a la de Barcelona. Pel que fa a les ajudes a la resta d’explotacions de cabrum que no 

siguin de muntanya, les comarques que més ajuda concentrarien serien les del Baix Ebre (13,4%) i la Ribera 

d’Ebre (13,6%), molt per sobre del que rebrien les comarques del Bages, les Garrigues, l’Urgell o el Segrià, que 

també recollirien un percentatge proper o superior al 5% de l’ajuda.     
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MAPA 28.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades a les explotacions de cabrum i la seva 

importància relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes a les explotacions 

insulars o de muntanya 

 

 

Percentatge de les ajudes a explotacions insulars o de 

muntanya sobre el total d’ajudes directes 

 

 

Distribució territorial de les ajudes a les explotacions 

peninsulars i no de muntanya 

 

 

Percentatge de les ajudes a explotacions peninsular i 

no de muntanya sobre el total d’ajudes directes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 
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MAPA 29.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades a les explotacions d’oví i la seva impor-

tància relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes a les explotacions 

peninsulars  

 

 

Percentatge de les ajudes a explotacions peninsulars 

sobre el total d’ajudes directes  

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de l’explotació principal. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

Finalment, dins de l’àmbit ramader, destaca també l’ajuda associada concedida a les explotacions d’oví, que 

s’estima que podria assolir gairebé 2,8 milions d’euros en el conjunt de Catalunya. Tal com mostra el mapa ante-

rior, les comarques que més ajudes d’aquesta tipologia concentrarien serien les del Pallars Jussà (9,7%), Osona 

(8,6%), el Segrià (7,3%) i la Noguera (6,5%), tot i que en general quedaria força distribuïda, especialment a la mei-

tat nord de Catalunya.  Tot i això, aquesta tipologia d’ajut adquiriria una importància estratègica més gran a algu-

nes comarques del nord de la província de Lleida, atès que destaca el pes d’aquestes ajudes sobre el conjunt de  

les ajudes directes estimades a algunes comarques com ara la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, o el 

Pallars Jussà, amb percentatges que van des del 4,8% al 8,6%. 

5.2.2.2. ELS AJUTS ASSOCIATS AGRARIS 

Un primer cop d’ull a la bateria de mapes següent ens permet percebre que, mentre que en el cas de les ajudes 

associades ramaderes majoritàriament es concentraven a les comarques més septentrionals, el pes que adqui-

reixen les ajudes agràries resulta molt més rellevant a les comarques del sud. 

Les dues comarques que concentren la major part de les ajudes agràries són precisament les més meridionals. El 

Montsià (24,4%) i el Baix Ebre (18,7%), apleguen més del 40% de les ajudes agràries estimades, i ho fan sobretot 
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portants, que se situen entre el 6,1% i el 7,5% a les comarques del Tarragonès, la Terra Alta, el Montsià, l’Alt 

Camp, o el Baix Ebre.  
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MAPA 30.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades a les activitats agràries i la seva impor-

tància relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial del total d’ajudes associades a 

l’activitat agrària 

 

 

Percentatge de les ajudes associades a l’activitat agrà-

ria sobre el total d’ajudes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de les hectàrees subvencionades. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

De totes les ajudes concedides, la més important i la més concentrada geogràficament és la de l’ajut associat al 

cultiu de l’arròs.  

En el cas de l’ajut a l’arròs, només trobem cinc comarques que optin a rebre’l, atès que es tracta d’un cultiu que 

requereix unes qualitats edafològiques i de reg força determinades, i que per tant concentra la seva presència a 

poques comarques aptes per al seu conreu. A més, tal com s’observa al mapa següent. Més del 95% de les aju-

des es concentrarien concretament a dues comarques, la del Montsià (55%), i la del Baix Ebre (40,4%), essent ja 

molt més reduïda la contribució dels arrossars del delta del Ter, al Baix Empordà (3,7%), i molt residual el percen-

tatge d’ajudes que es recollirien a les comarques de l’Alt Empordà o al Segrià.  

Amb tot, la importància estratègica d’aquesta ajuda pren un relleu destacable a les dues comarques del delta de 

l’Ebre, el Montsià i el Baix Ebre, atès que suposen gairebé el 10% de les ajudes dissociades directes percebudes 

per aquestes dues demarcacions, i també perquè, si comparem el mapa següent amb l’anterior, suposen gairebé 

la totalitat de les ajudes agràries associades que rebran aquestes dues comarques.  
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MAPA 31.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades al cultiu de l’arròs i la seva importància 

relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial del total d’ajudes concedides 

 

 

Percentatge de les ajudes sobre el total d’ajudes direc-

tes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de les hectàrees subvencionades. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

De les quatre tipologies d’ajudes associades que es calcula que es donaran de manera més important a Catalu-

nya, l’ajut associat als cultius proteics és el que més ajudes aportarà a les comarques més septentrionals. 

Els cultius que subvenciona aquest tipus d’ajut són d’una banda el grup de proteaginoses, on s’hi inclourien els 

pèsols, les faves, i els tramussos dolços, les lleguminoses, on s’hi inclourien les veces, els erbs, les garrofes lle-

guminoses, les guixes, els guixons, el fenigrec, el pèsol farratger, la userda o alfals (només cultivat en terres de 

secà), la trepadella, o l’enclova, i el grup de les oleaginoses, que inclou el gira-sol, la colza, la soja, la camelina o 

el càrtam.138    

Tant la subvenció com la dotació pressupostària destinada a aquesta ajuda varia segons si es tracta, d’una banda 

de cultius oleaginosos, o bé de la resta de cultius.139 A Catalunya, una mica més de la meitat de les hectàrees es-

timades com a admissibles l’any 2013, concretament el 53%, estaven destinades al cultiu d’oleaginoses, mentre 

que la resta, el 47%, eren hectàrees destinades al cultiu de proteaginoses o lleguminoses, principalment alfals en 

terres de secà.140 Tot i això, la proporció més alta d’ajut, que abastaria els 12,26 milions d’euros,  es destinaria a 

la subvenció de cultius de lleguminoses i proteaginoses (57%), mentre que el 43 restant aniria al cultiu 

d’oleoginoses.   

En general, es tracta de cultius que, en la major part, participen de les rotacions que es practiquen habitualment 

a moltes contrades amb una base productiva d’herbacis. Cal tenir en compte que, alguns dels cultius que s’hi in-

clouen són de caràcter plurianual. No obstant això, es tracta de cultius que ajuden a la fixació del nitrogen al sòl i 

que, per tant, són un element clau de regeneració de la terra i de sostenibilitat mediambiental. En general, aques-

ta naturalesa d’aquests tipus de cultius queda palesa si s’observa la distribució que presenta la distribució 

                                                           
138 Article 34.2 del RD 1075/2014, de 19 de desembre. 
139 El preu de referència que s’ha emprat per a l’estimació és el que resulta de dividir la dotació pressupostària per al conjunt de l’Estat a 

l’Annex II del RD 1075/2014 de 19 de desembre, amb el límit d’hectàrees admissibles que estableix la mateixa norma a l’article 34.5. Con-

cretament seria de 60 euros per hectàrea en el cas de les llegums i proteaginoses, i de 40 euros per hectàrea en el cas de les oleoginoses. 
140 Vegeu a l’annex metodològic com s’ha dut a terme el procés d’estimació de les hectàrees admissibles a partir de les hectàrees declarades 

l’any 2013. 
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d’aquesta ajuda a Catalunya. Tal com s’observa, la comarca que més quantitat de subvenció rebria seria la co-

marca del Baix Empordà, molt a prop de l’Alt Empordà, que recollirien l’11,6% i l’11,2% respectivament del con-

junt de les ajudes. A prop, també hi destacarien les comarques del Pallars Jussà i d’Osona, amb el 8% aproxima-

dament totes dues, i la resta es distribuiria sobretot en la franja que aniria des de les comarques més sud-

occidentals de la província de Lleida, a les més nord-orientals de la província de Girona, i que travessaria trans-

versalment la part més septentrional de Catalunya.  

MAPA 32.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades als cultius proteics i la seva importàn-

cia relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes concedides 

 

 

Percentatge de les ajudes sobre el total d’ajudes direc-

tes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons la ubicació de les hectàrees subvencionades. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

Amb tot, la importància relativa d’aquest tipus d’ajuda, quan la comparem amb la previsió d’ajudes dissociades 

que arribarien a cada comarca, adquireix molta importància a algunes comarques com ara el Vallès occidental, o 

el Pla de l’Estany, on no es destaca la percepció en termes absoluts segurament per la seva menor dimensió, o 

lògicament al Baix Empordà, on es percep el percentatge més alt d’aquesta ajuda, si bé a poca distància de les 

altres dues. En general, es percep que aquest tipus d’ajuda esdevindrà més important a les comarques de les 

províncies de Girona i de Barcelona, que no pas a les de Lleida, i lògicament, que a les de Tarragona, que és on 

aquesta tipologia d’ajut tindrà menys entrada. 

La distribució en canvi torna a ser absolutament diferent en el cas de les ajudes associades als cultius de fruita 

seca. En aquest cas, tal com mostren els mapes següents, la major part de les ajudes, que pujarien a uns 

1.408.253 euros, es  recollirien a les comarques més meridionals, i sobretot a les comarques de la Terra Alta, el 

Baix i l’Alt Camp i les Garrigues, on el percentatge d’ajudes que hi arribarien superarien, en tots quatre casos, el 

10%. De fet, entre les quatre comarques esmentades recullen més del 50% de les subvencions estimades desti-

nades a la fruita seca, que en canvi a les comarques de les províncies de Girona i Barcelona, o a les del nord de la 

de Lleida són molt poc importants. Aquesta ajuda doncs, prendria una rellevància especial sobretot pel fet que es 

destinaria a unes contrades que, tot i que l’estudi que presentem no resulta concloent del tot en aquest sentit, 
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possiblement siguin les que tenen més probabilitats de sortir més perjudicades del repartiment dels pagaments 

directes a partir del 2015.141 

Tal com es pot veure, les comarques on aquesta tipologia d’ajut pren més rellevància respecte del pagament bà-

sic i el greening són les del Tarragonès, la Terra Alta, i l’Alt i el Baix Camp, i en general la majoria de comarques de 

la província de Tarragona, llevat de les del Delta de l’Ebre, on la principal entrada d’ajudes vindrà de la mà, tal 

com s’ha vist, de l’ajut al cultiu de l’arròs.  

MAPA 33.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades als cultius de fruita seca i la seva im-

portància relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes concedides 

 

 

Percentatge de les ajudes sobre el total d’ajudes direc-

tes 

 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de les hectàrees subvencionades. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

Finalment, i atès que no s’ha pogut calcular l’ajut associat al cultiu del tomàquet per a la indústria i que no hi ha 

motius per preveure que sigui significativament elevat a Catalunya, el darrer ajut associat que s’ha estimat és 

l’ajuda associada al cultiu de llegums de qualitat.  

Tal com mostra la graella de mapes següent, tot i que es tracta d’una ajuda relativament modesta (hem estimat 

que assoliria només uns 16.589 euros), es tracta d’una ajuda que aniria destinada a comarques molt concretes. 

La raó d’aquesta focalització l’hem de cercar en la tipologia de cultius que aniria a subvencionar. Dels cultius que 

es desenvolupen habitualment aquí a Catalunya, només  entrarien dins de la categoria d’elegibles segons la legis-

lació, aquelles parcel·les on es cultivi la mongeta del ganxet, o en el cas d’altres varietats de llegums, allí on es 

produeixi en base a procediments ecològics. Això ens situa en una previsió d’unes 170 hectàrees a tot Catalunya 

que, a més, es concentren allí on l’horta de caire quasi periurbà, amb produccions intensives d’alt valor afegit 

com aquestes, prenen una rellevància més especial. 

                                                           
141 Tal com s’analitza a l’epígraf següent, tot i que en principi la convergència els afectaria positivament, el fet que s’hi concentri una part im-

portant dels possibles beneficiaris amb menys de 300 euros d’ajuda, que sabem que finalment hauran de desaparèixer, i que s’hi concentri 

també una part important dels que cobren menys de 1.250 euros, que si s’adscriuen a la figura de petit agricultor deixaran de convergir, deixa 

entreveure que es tracta d’un conjunt de comarques que, en funció del que pugui passar amb les declaracions de 2014 i 2015, puguin recollir 

menys pagaments directes dels que inicialment se’ls podria assignar.  
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D’aquesta manera, la major part de la subvenció al cultiu de llegums de qualitat es concentraria a la comarca del 

Vallès Oriental (27,1%) i a l’Anoia (19,5%), tot i que prendria també certa importància a la Segarra, amb el 10,1%,  

a l’Urgell, amb el 7,2% de les ajudes, a la Conca de Barberà (4,9%) o al Maresme, on hi arribaria el 6,2% de les 

ajudes i on, tal com mostra el mapa, prendria una importància més destacada en relació amb el conjunt d’ajudes 

dissociades que s’hi cobrarien.  

De fet, la modesta suma que significa l’ajut al cultiu de llegums de qualitat és fàcilment perceptible si s’observen 

els registres del percentatge que suposen sobre el conjunt de pagaments directes de cada comarca. En cap dels 

casos, el percentatge dels ajuts associats a les llegums de qualitat superen l’1% del conjunt d’ajuts directes.   

MAPA 34.  Estimació de la distribució territorial2 de les ajudes associades al cultiu de llegums de qualitat i la se-

va importància relativa per a l’any 20151 

Distribució territorial de les ajudes concedides 

 

 

Percentatge de les ajudes sobre el total d’ajudes direc-

tes 

 

Unitats: percentatges. 

1) Ajuts no corregits per les limitacions quantitatives que s’analitzen a la taula 21. 

2) Totes les ajudes estan territorialitzades segons ubicació de les hectàrees subvencionades. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

En aquest cas, al Maresme aquesta tipologia d’ajut suposaria el 0,2% del pagament bàsic més el pagament verd 

que percebrien les parcel·les ubicades a la comarca, essent aquest percentatge el més alt de totes les comarques 

catalanes, si bé a poca distància del Vallès Oriental (0,1%). 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d’Agricultura del 

Parlament Europeu. 

L’impacte serà molt més petit del que pensem. No es pot pretendre que cada comunitat autònoma quedi amb el 

mateix sobre, ja que és matemàticament impossible. Hi haurà explotacions que guanyaran i d’altres que perdran 

en funció d’on estiguin ubicades. Hi haurà un transvasament de l’olivera de regadiu a l’olivera de secà. Potser hi 

haurà un transvasament entre el blat de moro i l’alfals (en el moment de la compareixença es desconeix com 

quedarà el model de regionalització). 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  
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La reforma actual pretenia trencar amb l’esclavitud del passat, equilibrar i homogeneïtzar les condicions dels 28 

estats membres i simplificar la dinàmica de la PAC. La posició d’Espanya i de Catalunya ha estat la defensa que 

tot segueixi igual. Davant la posició enrocada d’Espanya se li ha admès una situació singular que manté els ajuts 

lligats a la història convertint-los en injustificables amb vista a la societat. Per acabar de completar el disbarat, ha 

esdevingut una PAC molt més complicada de gestionar. 

Certament l’ajust a “què res canviï” dista de ser perfecte; per tant hi haurà impactes per producte històrics però 

sobretot sobre pagaments individuals. Avui és difícil de predir. En qualsevol cas la casuística és molt gran, però 

els efectes limitats. Entre els sectors que cobraven ajuts, possiblement els extensius, sense l’arròs, en surtin be-

neficiats, mentre que la fruita seca i l’arròs perjudicats, a més del boví d’engreix intensiu. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Hi ha agricultors que milloraran una mica i n’hi ha que empitjoraran però, globalment, el que està fent el Ministeri 

és procurar que canviï el mínim possible. Com a mínim, espero que acabin els casos més escandalosos, com, per 

exemple, ramaders que cobren uns diners per animals que fa anys que no tenen. Hi ha, pel contrari, casos que 

poden sortir perjudicats, com l’oví. Cada agricultor té un balanç propi. 

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

Quan analitzem l’impacte de la PAC a Catalunya és important allunyar el zoom i no centrar-nos en els aspectes 

específics de la PAC, sinó veure l’evolució del nostre sector agrari i enquadrar això en el marc de l’evolució global 

dels mercats agraris.  

Si els pagaments l’any 2003 es van desacoblar basant-se en unes referències històriques, qui cobrava més ha 

continuat cobrant més. Això vol dir que els sectors més intensius (bàsicament vacum i cereals de regadiu), no ne-

cessàriament menys ecològics però sí amb més utilització de recursos, són els que han continuat rebent més. 

Tenir més diners no vol dir necessàriament que l’impacte sigui positiu, tot depèn com es distribuiran els recursos. 

En el cas d’Espanya, és un èxit que s’hagi mantingut el pressupost de la PAC.  

La fórmula de redistribució entre estats, en la qual els estats que tenen ajuts per sota del 90% de la mitjana han 

d’augmentar el 30% aquesta diferència, és la fórmula òptima que permet que els que guanyen, guanyin molt i els 

que perden, perdin el mínim. Espanya estava just per sota del 90% i ha quedat ben posicionada, amb una lleuge-

ra reducció dels pagaments directes.  

Espanya ha adoptat el model més conservador dels 28 estats membres. Ha aprofitat tots els elements que per-

meten els nous reglaments per intentar mantenir la situació futura pròxima a l’statu quo. La història ens demostra 

que els models d’implementació de la PAC determinen el camí que seguirà la PAC a mig i llarg termini. El fet 

d’haver estat els més conservadors en l’adopció de determinats instruments pot donar a entendre que el que no 

hem fet ara ho haurem de fer en el futur. Els 28 models que tindrem ara no són només fruit de la nova PAC, sinó 

que mostren visions diferents d’entendre el sector agrari i voluntats polítiques diferents a mig i llarg termini. 

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 

Amb la reforma de la PAC s’ha perseguit l’estabilitat, que no suposi gaires canvis ni en l’àmbit territorial ni de be-

neficiaris. S’ha buscat que la variabilitat sigui la mínima dins dels paràmetres que s’han pogut aconseguir durant 

la negociació. Mantindrem el mateix pressupost en xifres corrents, comparant 2007-2013 amb 2014-2020. És 

important tenir-ho en compte perquè a la darrera fase del període 2007-2013 les ajudes són més elevades que a 

la primera fase del període 2014-2020. També és cert que  a la primera fase 2014-2020 eren menors. Compa-

rant els sumatoris de tot el període, les quantitats en termes corrents seran les mateixes. 

Aspirem a què les ajudes cada vegada signifiquin un percentatge menor de la renda agrària dels ramaders per-

què creixi més la part que prové del mercat mitjançant una millor distribució dels productes agroalimentaris, per 

exemple. 

Aquesta reforma és molt tributària de la situació econòmica en què es trobava Europa i, en particular, Espanya, 

en el moment en què es va gestar. Probablement si s’hagués fet en època de bonança econòmica hagués estat 
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diferent i hagués suposat més canvis. 

El sistema d’ajudes, tal com funciona, provocarà que l’any 2015 es cobri un import relacionat amb el que es co-

brava el 2014. L’efecte de convergència a la regionalització és bastant menor del que pensem i no anem en la di-

recció d’un model de convergència total.  

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

A Espanya, pel que fa als pagaments directes, tenim una retallada del 2,3%. Les explotacions es veuen afectades 

perquè veuran retallades en els ajuts aquest any, no només pel concepte de disciplina financera, sinó perquè hi 

ha un ajustament del valor dels drets de pagament del 8,64% (de manera lineal a tots els pagaments a partir de 

100 €), que ja s’ha aplicat als pagaments de 2014.  

També afecta els pagaments acoblats, com la prima de vaca alletant, amb un 8,87% i amb una reducció similar 

dels altres ajuts especials. 

La reducció del pressupost té un efecte clar en els pagaments de 2014. El 2014 és el primer any que no s’aplica 

la modulació i, per tant, no s’aplica el descompte a tots els pagaments per sobre de 5.000 euros. 

Espanya ha optat per un model amb el mínim de canvis possibles. No segueix la línia dels missatges que va llen-

çar la Comissió, però és un model que en principi està dins del que estableixen els reglaments comunitaris. 

No podrem saber els impactes de la PAC a Catalunya i a Espanya fins que tinguem tancat el 2015 i els paga-

ments estiguin fets. En el cas dels ajuts agrícoles, pensem que serà bastant ajustat perquè han agafat les dades 

declarades en la sol·licitud el 2014. Per tant, el 2014-2015 no hi haurà molta variació. 

El problema del model de regionalització és que és un model teòric, que està basat en l’any 2013 i pressuposa 

que les declaracions del 2015 seran igual que les del 2013. A Catalunya sabem que no serà així per efecte de la 

ramaderia. 

Pel que fa als ajuts ramaders, les dades són molt estimatives, sobretot amb els drets especials. Han tret els im-

ports dels ajuts acoblats i els han col·locat en els ajuts de drets especials, sense tenir en compte que hi ha pro-

ductors de drets especials que optaran per declarar superfície, normalitzar els seus drets i no demanar l’ajut de 

drets especials. En definitiva, els ajuts unitaris dels ajuts ramaders no els sabrem fins que no s’hagin fet les 

sol·licituds i s’hagi vist quants animals hi ha per a cadascuna de les línies. 

Els agricultors ramaders veuran disminuïts els seus imports respecte del 2014 perquè ha disminuït el pressupost 

i perquè l’assignació individual és un 86% del pressupost, no és tot. Aquesta disminució pot compensar-se, en el 

cas dels joves, pel complement que rebin i pels ajuts acoblats. En alguns casos, els ajuts acoblats poden arribar a 

sobrecompensar en excés el que es va rebre el 2014. 

 

5.3. SOBRE L’ESTIMACIÓ DE LES PERCEPCIONS EN CONCEPTE DE PAGAMENTS DIREC-

TES. ALGUNES CONSIDERACIONS FINALS 

5.3.1. ALGUNES CONSIDERACIONS AL VOLTANT DE L’ESTIMACIÓ DE LES AJUDES. UNA 

ESTIMACIÓ DE MÍNIMS 

L’exercici d’estimació de la nova normativa d’aplicació de la PAC que s’ha presentat es basa principalment en la 

hipòtesi inicial que les declaracions dels beneficiaris a Catalunya no canviaran entre el 2013 i el 2015.  Fruit 

d’aquesta hipòtesi de partida, l’exercici es planteja el repte d’aplicar la nova normativa vigent a partir d’enguany a 

les declaracions fetes dos anys enrere.  
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Aquest criteri s’ha seguit, en general, en tots els casos. Sempre que la informació disponible ho ha permès, s’ha 

aplicat la nova legislació a fi i efecte d’avaluar l’impacte i, quan la informació no ho ha permès, s’ha cercat la ma-

nera d’aproximar l’estimació amb el menor biaix possible.  

No obstant això, cal assenyalar que el Reial decret 1075/2014, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments 

directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments 

directes i dels pagaments al desenvolupament rural, estableixen alguns preceptes que afecten la percepció dels 

pagaments directes i que és possible que puguin modificar finalment la declaració dels futurs beneficiaris a partir 

del l’any 2015. 

En primer lloc, ens referim al contingut de l’article 6 d’aquest Reial decret, que estableix el llindar mínim per a la 

percepció dels pagaments directes. D’aquesta manera, els agricultors que hagin de percebre un import total 

d’ajudes directes inferior a 100 euros per al 2015, a 200 euros per a 2016 i a 300 euros a partir de 2017 queda-

ran exclosos del repartiment d’aquestes. En segon lloc, també ens referim a l’article 7, que estableix una modula-

ció del 5% a la part de l’import del pagament bàsic que superi els 150.000 euros. I finalment, i en tercer lloc, 

també ens referim al títol V, que estableix un règim simplificat, al qual es poden acollir voluntàriament els petits 

agricultors, entesos com aquells que posseeixen drets de pagament bàsic, en propietat, usdefruit o arrendament i 

el seu import total de pagaments directes sigui inferior a 1.250 euros. Aquests agricultors seran inclosos automà-

ticament per l’autoritat competent al règim de petits agricultors, l’activació del qual es regula al capítol IV del Reial 

decret 1076/2014. No obstant això, i atès que és preceptiu, els mateixos beneficiaris afectats podran decidir no 

acollir-se finalment a aquest règim. 

Fruit d’aquests preceptes legislatius, d’una banda, una part de les explotacions que haurien pogut percebre aju-

des de fins a 300 euros desapareixeran del sistema progressivament fins a l’any 2017.  D’altra banda, les ajudes 

que superin els 150.000 euros experimentaran una modulació dels pagaments que afectarà el 5% del volum de 

pagament bàsic que superi aquesta xifra. Tant en un cas com en l’altre, les restriccions són directes, i si no hi ha 

canvis en les declaracions, cosa d’altra banda poc probable sobretot en el cas d’aquelles ajudes afectades per les 

limitacions inferiors, aquestes rendes desapareixeran finalment del còmput anual d’ajudes que es concedeixen al 

camp català.  

Tot i que en el procés d’estimació s’ha optat per excloure inicialment aquestes limitacions a l’obtenció dels pa-

gaments bàsics a partir de l‘any 2015, cal tenir en compte que qualsevol estratègia per modificar la declaració a 

fi de no perdre ajudes podria fer variar finalment l’assignació de drets que s‘ha realitzat.  

També cal tenir present que, a banda de l’aplicació tan estricta com ha estat possible de la nova normativa, 

l’estimació final també recull una ponderació a la baixa de les correccions a la baixa de la convergència que es 

durà a terme des d’enguany fins al 2019. Aquesta correcció dels processos de convergència s’ha realitzat tenint 

en consideració tant el percentatge de beneficiaris que hi sortien perdent a cada regió a Catalunya, com l’esforç 

relatiu que haurien de fer segons la quantitat de beneficiaris que corregeixen a la baixa, per aquella regió, en el 

conjunt d’Espanya, i el volum de recursos que hipotèticament caldria transvasar.  

TAULA 18.  Principals estimacions del pagament bàsic assignat a Catalunya i de la seva convergència en diversos 

escenaris, 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Estimació E1 

           

143.596.097,4    

           

143.659.796,3    

           

143.523.236,3    

           

143.929.472,8    

           

144.335.709,3    

Estimació E2 

           

144.282.561,4    

           

145.340.426,8    

           

146.398.292,3    

           

147.456.157,8    

           

148.514.023,2    

Estimació E3 

           

142.526.640,5    

           

141.865.308,1    

           

141.203.975,8    

           

140.542.643,4    

           

139.881.311,1    

Unitats: euros. 

 (E1) Escenari 1: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió (a proporció dels beneficiaris 

que corregeixen a la baixa respecte del conjunt de beneficiaris que també ho fan al conjunt de cada regió. Vegeu el procediment de prorrata a 

l’annex metodològic). Detraient també totes les ajudes inferiors a 300 euros i descomptant la convergència d’aquelles de menys de 1.250 eu-

ros.  

(E2) Escenari 2: Aplicant a cada hectàrea una correcció negativa proporcional a l’esforç que requereix cada regió (a proporció dels beneficiaris 

que corregeixen a la baixa respecte del conjunt de beneficiaris que també ho fan al conjunt de cada regió. Vegeu el procediment de prorrata a 

l’annex metodològic). Sense excloure els pagaments directes inferiors a 300 euros ni la convergència dels pagaments inferiors a 1.250 euros 

anuals. 
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(E3) Escenari 2: Aplicant la correcció total a totes les hectàrees que convergeixin negativament. No s’aplica cap tipus de correcció. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

La taula anterior presenta les estimacions alternatives dels drets de pagament bàsic (sense pagament verd) que 

s’assignarien a Catalunya si no es tinguessin en compte les limitacions exposades (E2), o bé si no prorrategéssim 

la convergència a la baixa dels beneficiaris afectats a Catalunya (E3). 

Tal com es pot observar, la inclusió o no de les hipòtesis analitzades dibuixen un ampli rang en les ajudes que ens 

porta a posar sobre la taula, des d’un escenari amb 139.881.311 euros en drets de pagament bàsic l’any 2019, 

inferior al valor dels drets per a l’any 2015, fins a un escenari amb un valoració dels drets de pagament bàsic de 

148.514.023 milions d’euros per a l’any 2019, amb una convergència molt més intensa que la que finalment 

s’ha suposat amb l’escenari E1. 

La principal divergència entre l’escenari E1 i l’escenari E2 és precisament la inclusió o no de les limitacions esta-

blertes per a rendes inferiors a 300 euros de pagaments directes a l’any, juntament amb la no convergència 

d’aquelles inferiors als 1.250 euros. El fet de posar sobre la taula ambdues estimacions rau en el fet que, tal com 

s’ha dit,  tot i que sabem que aquests drets no seran admissibles pel nou sistema a partir del 2015 en endavant, 

desconeixem si la cessió de drets i/o titularitats pot fer que finalment es computin d’alguna altra manera i no 

desapareguin del còmput total d’ajuts que cal percebre, de la mateixa manera que desconeixem si els hipotètics 

petits agricultors finalment accediran a formar part d’aquest nou règim o no. 

En el cas dels beneficiaris afectats pels articles 6 i 7 del Decret, parlaríem d’uns 8.213 sol·licitants afectats per la 

limitació a ajudes superiors als 300 euros que anirien desapareixent progressivament fins al 2017, i d’uns possi-

bles 6 afectats per la modulació d’ajudes superiors als 150.000 euros a tot Catalunya el 2015.142 En el primer 

dels casos, la seva detracció de l’estimació inicial suposaria deixar de percebre poc menys d’un milió d’euros 

(788.648 euros). Aquesta reducció es produiria en el cas que aquests drets no canviessin de mans, cosa per altra 

banda relativament probable amb una part de les terres afectades.143  De la mateixa manera, parlaríem d’uns 

43.103 euros de menys en el cas que finalment els beneficiaris que finalment sobrepassin els 150.000 euros si-

guin els mateixos que hi havia l’any 2013.  

La situació per a les ajudes inferiors a 1.250 euros, però superiors als 300 planteja un altre factor de discrepàn-

cia, també recollit en les estimacions E1 i E2. En aquest cas, el títol V del Decret 1075/2014 planteja una qüestió 

diferent, atès que la norma estableix la inclusió automàtica de les explotacions amb pagaments directes inferiors 

als 1.250 euros en el règim simplificat de petits agricultors. Tot i que la inclusió automàtica té caràcter potestatiu, 

i per tant depèn en darrera instància de l’acceptació per part de l’afectat, el capítol IV del Decret 1076/2014, que 

regula el règim de pagament bàsic, exclou els pagaments bàsics dels beneficiaris adscrits com a petits agricultors 

de la progressiva convergència que s’hauria d’establir entre l’any 2015 i 2019. En aquest cas doncs, tot i que no 

sabem què decidirà finalment cada beneficiari, cal tenir present que la inclusió o no d’aquestes explotacions en el 

règim de petits agricultors suposaria, en un límit, la no convergència d’uns 18.535 beneficiaris,144 la majoria dels 

quals hi perdrien ajudes, atès que la majoria d’aquestes explotacions afectades haurien hagut de convergir a 

l’alça. El resultat seria que aquests declarants deixarien de percebre un total de  2.469.497 euros. 

Atesa la desconeixença total sobre com actuaran els beneficiaris, tant en el cas de les restriccions inicials com en 

el cas de l’acceptació o no del nou règim de petits agricultors,  estimar les noves ajudes només tenint en compte 

aquests aspectes legislatius hauria estat poc aconsellable, atès que hauria esbiaixat probablement les nostres 

estimacions a la baixa, sense possibilitat d’estimar l’impacte de la seva no inclusió.  

Tal com es pot observar a la taula següent, l’impacte més important sobre el total d’ajudes que percebrem a par-

tir del 2019 es deriva del fet d’incloure o no els beneficiaris amb percepcions inferiors als 1.250 euros en el rè-

gim de petits agricultors. En aquest cas, la majoria dels beneficiaris, tal com s’ha dit, deixarien de convergir a 

l’alça, i en conjunt, Catalunya deixaria de percebre un total de 2.469.497 euros, que simplement deixarien 

                                                           
142 Cal tenir en compte que, en el cas de perceptors de més de 150.000 euros en pagaments bàsic, desconeixem el volum de despeses com-

putables que restarien bona part d’aquesta modulació per a cadascun dels propietaris, per la qual cosa finalment podrien no patir cap variació 

en el volum total de les ajudes percebudes. 
143 Tot i que no es pot saber què faran finalment els beneficiaris, és de suposar que una part d’aquests drets es traspassin abans del 2015 

per evitar perdre’n les percepcions. En aquests casos, i tot i que la convergència sobre aquests mateixos drets no podem preveure quina serà, 

cal tenir present que en qualsevol cas, suposaran, en el pitjor dels casos, una pèrdua d’ajudes inferior a la que s’estima en el cas de no per-

cepció. Per aquest motiu, els 1.635 milers d’euros que es deixarien de percebre per les limitacions inferiors cal prendre’ls com una limitació 

màxima al volum de diners que significarien, en conjunt, aquestes restriccions.   
144 Sense comptar-hi els afectats per les limitacions de 100, 200 i 300 euros que s’aplicaran progressivament fins a l’any 2017.  
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d’arribar fruit de la no convergència d’aquestes ajudes. La resta de limitacions suposen una restricció final 

d’aproximadament 831.851 euros després de la convergència, dels quals només 43 milers corresponen a la mo-

dulació de pagaments bàsics superiors als 150.000 euros. En aquest darrer cas, el fet que desapareguin o no 

dependrà de si hi ha canvis de titularitat que permetin mantenir aquests drets dins del sistema o no, un factor 

més que no controlem amb la nostra estimació.  

TAULA 19.  Impacte de les afectacions derivades de les limitacions al cobrament d’ajuts directes que estableixen 

els articles 6 i 7 del  Reial decret 1075/2014, i el títol V del mateix. Catalunya, total 2015-2019 

  

Nombre de 

beneficiaris 

afectats 

2015 

Percentatge  

sobre el to-

tal de bene-

ficiaris de 

2015 

Imports de 

les subven-

cions   afec-

tades 

(2015) 

Percentatge so-

bre el total esti-

mat pel 2015 

Convergència 

afectada 

Percentatge 

d'afectació 

sobre la  

convergència 

total estima-

da 2015-

2019 

Total  afectacions 26.753 100 10.502.432 7,31% 3.302.001 62,43% 

LIM100 814 3,04 34.835 0,02% 76.067 1,44% 

LIM200 3799 14,2 342.538 0,24% 376.744 7,12% 

LIM300 3600 13,46 542.796 0,38% 335.837 6,35% 

LIM1250 18535 69,28 7.820.206 5,44% 2.469.497 46,69% 

MOD150000* 6 0,02 1.762.057 1,23% 43.103 0,83% 

Unitats: unitats, percentatges i euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions realitzades. Els límits s’han calculat sobre els valors dels pagaments directes del 2015, su-

posant que no existirà cap tipus de convergència per a ajudes inferiors a 1.250 euros. La modulació per ajudes superiors a 150.000 euros 

s’ha calculat sobre el 2015. El percentatge d’afectats s’ha calculat sobre el total de beneficiaris estimats en el model per a l’any 2015. Els 

imports de les subvencions afectades reflecteixen la suma total d’ajudes que perceben el afectats l’any 2015 (o que percebrien en el cas de 

les rendes inferiors a 100 euros si no s’apliquessin les restriccions que estableix el Decret). La convergència afectada recull la pèrdua de con-

vergència entre 2015 i 2019 derivada de la no incorporació de pagaments inferiors a 300 i la no convergència de ajudes inferiors a 1.250 eu-

ros (Per la modulació recull el valor total d’aquesta). Les diferents restriccions tingudes en compte són: 

LIM100: Eliminació de les subvencions que en total i per a cada beneficiari no superin els 100 euros (article 6 del Reial decret 1075/2014). 

Aquesta restricció ja s’aplica d’entrada l’any 2015. 

LIM200: Eliminació de les subvencions que en total i per a cada beneficiari no superin els 200 euros (article 6 del Reial decret 1075/2014). 

Aquesta restricció s’aplica a partir del 2016. 

LIM300: Eliminació de les subvencions que en total i per a cada beneficiari no superin els 300 euros (article 6 del Reial decret 1075/2014). 

Aplicable a partir del 2017. 

LIM1250: Límit superior a partir del qual, per a subvencions totals més baixes, els beneficiaris s’acullen al règim de petits agricultors. (Capítol 

V del Reial decret 1075/2014). L’acceptació és voluntària, si bé s’atorga per defecte. El règim comporta una relaxació dels requisits formals 

per part dels beneficiaris que s’hi acullin, però també la no aplicació de la convergència entre els anys 2015 i 2019. 

MOD150.000: Modulació obligatòria a la baixa per a subvencions totals que excedeixin els  150.000 euros (article 7 del Reial decret 

1075/2014). 

L’impacte d’aquestes restriccions es relativitza molt si tenim en compte el conjunt d’ajudes directes que 

s’administraran segons l’estimació a Catalunya. En conjunt, les afectacions que es derivarien del conjunt de res-

triccions que estableix la normativa suposaria, com a màxim, poc més del 2% del total d’ajuts directes percepti-

bles a partir del 2019, la majoria dependents del que finalment acabarà succeint amb el gruix de beneficiaris que 

hauran de decidir si finalment optar o no per règim simplificat de petits agricultors. 

No obstant això, el fet d’incloure o no aquestes restriccions en la convergència que s’establirà entre els paga-

ments bàsics perceptibles entre l’any 2015 i 2019, implica comptabilitzar o no el 62% de l’augment derivat del 

procés de convergència que s’hauria calculat inicialment sense tenir en compte aquestes restriccions.145 

D’aquest 62%, uns 15 punts percentuals deriven de les restriccions directes als límits inferiors i a la modulació 

per a pagaments bàsics de més de 150.000 euros, però la resta, 47 punts percentuals, responen al total de per-

ceptors per sota de 1.250 euros que finalment s’acabarien adscrivint al nou règim de petits agricultors i que, per 

tant, deixarien de convergir. 

La taula següent dona una comparativa de les percepcions anuals des del 2015 i el 2019 calculades sense tenir 

en compte aquestes limitacions (percepció bruta) i les calculades tenint-les en compte. La taula posa també fi-

nalment les percepcions en relació amb el volum total d’ajuts assimilables als ajuts directes percebuts l’any 

                                                           
145 En el supòsit que la convergència a la baixa no sigui màxima. 
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2013, per veure fins a quin punt la correcció de les ajudes ens allunya més o menys del punt de partida. Atès que 

els càlculs s’han elaborat basant-se en les ajudes percebudes en l’any natural de 2013, la taula també aplica fi-

nalment una correcció que ens permet aproximar el resultat obtingut basant-se en les percepcions en l’any natu-

ral a les assignacions de drets establerts en el conjunt de l’exercici FEGA, que comença i acaba uns mesos 

abans.146 

TAULA 20.  Previsió de l’evolució del pagament bàsic i del total d’ajuts directes entre 2015 i 2019 fruit de 

l’aplicació de la nova regulació, abans i després d’ajustar-ho als requisits que estableixen els articles 6 i 7 i el 

Títol V del Reial decret  1075/2014 i corregint o no el decalatge entre drets cobrats en l’any natural o conce-

dits en l’exercici FEGA 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Percentatge 

del 2019 

sobre els 

imports di-

rectes co-

brats 2013 

(1) 

Import brut estimat del PB més el 

greening sense correccions (any 

natural) 222.094.147 223.678.917 225.263.052 226.846.553 228.429.419 88,88% 

Import brut estimat del TOTAL de 

PD sense correccions (any natural) 245.166.282 246.751.052 248.335.188 249.918.688 251.501.554 97,86% 

              

Import estimat del PB més el gre-

ening corregits1 (any natural) 221.037.473 221.092.426 220.839.204 221.421.101 222.002.754 86,38% 

Import estimat del TOTAL de PD 

corregit1 (any natural) 244.109.608 244.164.562 243.911.339 244.493.236 245.074.890 95,36% 

              

Import estimat del PB més el gre-

ening corregit1 (Exercici FEGA2) 3 227.131.132 227.184.898 226.930.488 227.511.198 228.091.663 84,75% 

Import estimat del TOTAL de PD 

corregit 1 (Exercici FEGA2) 3 250.203.267 250.257.034 250.002.623 250.583.333 251.163.799 93,32% 

Unitats: euros i percentatges. 

1) La correcció que s’aplica consisteix en la detracció dels drets que es veuen afectats pels límits que estableixen els articles 6 i 7 del Reial 

decret 1076/2014, i de la plena acceptació del règim de petits agricultors per part de tots els beneficiaris que s’hi puguin acollir. Aquesta de-

tracció s’aplica any a any segons els preceptes de la normativa aplicable. 

2) L’anàlisi s’ha dut a terme a partir dels imports cobrats l’any 2013. El volum dels imports cobrats l’any 2013 no es correspon amb el volum 

de les ajudes concedides durant l’exercici FEGA, que no es correspon a l’any natural. La divergència més important es va produir a les ajudes 

a vaques dides. La divergència s’ha prorratejat (51,32%) i s’ha aplicat linealment a tota la sèrie per corregir parcialment el biaix a la baixa que 

s’hauria incorporat.  

3) Tot i que en els quatre primers casos, les ajudes totals per a l’any 2013 han estat calculades segons drets cobrats en l’any natural, aquest 

criteri es canvia a les darreres dues aproximacions; en aquests casos, per calcular el total d’ajudes l’any 2013 s’ha tingut en compte el volum 

total d’ajudes concedides en l’exercici FEGA, cosa que ha fet augmentar el volum d’ajudes a vaques dides, així com també el volum d’ajudes 

específiques atorgades sota el paraigua de l’article 68 del Reglament CE 73/2009.  

Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions realitzades. Les primeres dues sèries s’han elaborat suposant que totes les ajudes de pa-

gament directe, sigui quina sigui la seva quantia, es pagaran i entraran en el procés de convergència, recull doncs la perspectiva d’ajudes es-

timada a partir de l’escenari (E2). Aquesta estimació recull el pagament bàsic (PB) i del greening en el primer cas i de la suma d’aquests amb 

la resta d’ajudes associades en el segon. Les dues sèries següents estimen el volum d’ajuts percebuts en el supòsit de compliment de totes 

les restriccions (escenari E1). Finalment, les darreres dues sèries han corregit linealment l’estimació inicial a partir de la divergència que exis-

teix entre les dades de pagaments en any natural i els recollits en l’exercici FEGA (de novembre de 2012 a novembre de 2013). Aquesta cor-

recció s’ha afegit a l’estimació inicial. El percentatge sobre el total de 2013 també s’ha calculat modificant el denominador pel total de la 

quantitat acreditada en l’exercici. 

 

En aquest cas, observem que en el pitjor escenari, sempre òbviament tenint en compte les restriccions de base 

de l’estimació que s’ha fet, el volum total de les ajudes en termes nominals de l’any 2019 se situaria entre el 

                                                           
146 Aquesta aproximació no obstant no inclou els efectes de l’aplicació de la nova normativa, i per tant recull la convergència de la variació de 

drets històrics addicional incorporada per fer coincidir les ajudes en l’any natural amb les ajudes en l’exercici FEGA. 
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93,3 i el 95,4 % del volum d’ajudes percebudes l’any 2013, segons si es computa en referència a l’any natural o 

a l’any FEGA.147  D’altra banda, en el millor dels escenaris, i computant òbviament també el conjunt d’ajudes as-

sociades, el percentatge d’ajudes assignades l’any 2019 es trobarien més de 2 punts percentuals per sota del vo-

lum d’ajudes percebudes l’any 2013. 

També cal tenir en compte que l’afectació territorial d’aquestes limitacions legals a la percepció dels drets de pa-

gament bàsic no és homogènia a tot el territori. La modulació a les ajudes de pagament bàsic superiors als 

150.000 euros per exemple, tot i ser poc important, afecta només les tres comarques catalanes on s’ubicarien 

els perceptors. Parlem en aquest cas de les comarques de la Noguera, el Segrià i el Montsià.  

MAPA 35.  Impacte de la modulació que estableix el capítol V del Decret 1075/2014 sobre ajudes de pagament 

bàsic superiors als 150000 euros 

Percentatge sobre les ajudes previstes el 2015 de ren-

des afectades per la modulació del 5% a rendes supe-

riors als 150.000 euros 

 

Percentatge sobre els possibles beneficiaris el 2015 

(inclosos els de menys de 100 euros) d’aquells afectats 

per la modulació del 5% a rendes superiors als 

150.000 euros 

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

L’impacte de les afectacions de la resta de limitacions  tampoc és homogeni. Tal com indica la bateria de mapes 

següent, les restriccions directes que s’estableixen per la via de les limitacions a ajudes superiors a 300, 200 i 

100 euros respectivament  afecten amb molta més intensitat la Catalunya més meridional, i especialment les 

comarques de Tarragona. En aquests casos, el percentatge d’ajudes que es deixarien de percebre resulta sensi-

blement més elevat que a la resta en termes relatius, afectant en alguns casos algunes comarques que ja es veu-

rien també afectades per  la dinàmica de convergència del propi model. Una repercussió similar tindria la no con-

vergència de les ajudes entre 300 i 1.250 euros, que tindrien un patró d’afectació similar i que repercutiria també 

sobretot en comarques on la vinya i la fruita seca hi són importants.  

No obstant això, si s’analitza la incidència no pas en valor sinó en percentatge de beneficiaris potencials, veiem 

que el percentatge d’explotacions afectades per la limitació de rendes inferiors a 300 euros, tot i que continua 

essent més elevat a les comarques tarragonines, en aquest cas queda relativament més dispers, atès que la sig-

nificació de l’impacte a les comarques del sud és més intensa en valor que no pas en nombre d’afectats.  

                                                           
147 La principal divergencia entre l’estimació en any FEGA o en any natural rau sobretot en la inclusió o no d’una part important de les ajudes 

a les vaques dides, que tot i pagar-se aquell exercici, no es van cobrar en el decurs de l’any natural computat. 
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MAPA 36.  Impacte de les restriccions que estipulen els articles 6 i 7 del Decret 1075/2014 sobre el total 

d’ajudes directes perceptibles el 2019 per comarques administratives  

Percentatge sobre les ajudes previstes el 2019 de ren-

des afectades per la l’exclusió de rendes inferiors a 

100 euros

 

Percentatge sobre les ajudes previstes el 2019 de ren-

des afectades per la l’exclusió de rendes inferiors a 

300 euros

 

Percentatge sobre les ajudes previstes el 2019 de ren-

des afectades per la l’exclusió de rendes inferiors a 

200 euros

 

Percentatge de l’import total que es deixaria de perce-

bre l’any 2019 en els supòsit d’adhesió total de les 

rendes inferiors a 1.250 l’RPA

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). Territorialització segons localització de cada hectàrea afectada.  
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MAPA 37.  Impacte de les restriccions que estipulen els articles 6 i 7 del Decret 1075/2014 sobre el total de po-

tencials beneficiaris per comarques administratives  

Percentatge sobre els possibles beneficiaris  d’aquells 

afectats per l’exclusió de rendes inferiors a 100 euros 

 

Percentatge sobre els possibles beneficiaris d’aquells 

afectats per la l’exclusió de rendes inferiors a 300 eu-

ros

 

Percentatge sobre els possibles beneficiaris d’aquells 

afectats per la l’exclusió de rendes inferiors a 200 eu-

ros

 

Percentatge dels possibles beneficiaris que quedarien, 

tret de renúncia expressa, inclosos l’RPA  

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). El percentatge inclou també els beneficiaris de menys de 100 euros que ni tan sols per-

cebrien drets de pagament bàsic l’any 2015. Territorialització segons domicili de cada beneficiari. 

Tot i que en el cas dels beneficiaris amb assignacions inferiors a 300 euros, aquests deixarien de percebre el 

100% de l’ajuda, la importància quantitativa dels beneficiaris que s’integrarien el règim de petits agricultors fa 

que, tal com s’ha vist, l’impacte de la seva no convergència sigui en termes relatius més important. La principal 

comarca afectada per la no convergència, segons el model que hauríem calculat, és la de l’Alt Penedès, on la se-
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va aplicació implicaria cobrar gairebé el 16% menys del que s’hauria cobrat en cas de no adhesió al règim de pe-

tits agricultors dels seus beneficiaris. No obstant això, també mostren una forta afectació les comarques del Gar-

raf, el Priorat, l’Alt Camp, el Tarragonès, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, totes elles amb forta implantació de la vi-

nya i la fruita seca.148 

En general, tal com mostra el darrer mapa de la bateria de mapes de la pàgina anterior, gairebé totes les comar-

ques tarragonines, així com també algunes del sud de la província de Barcelona, mostren un percentatge de be-

neficiaris afectats per la no convergència dels petits agricultors que depassa el 40% del total de possibles benefi-

ciaris amb ajudes dissociades imputables al pagament bàsic.  

MAPA 38.  Impacte  conjunt de les restriccions que s’estipulen en el capítol V del Decret 1075/2014, i de la in-

corporació de beneficiaris al règim de petits agricultors sobre l’estimació d’ajudes 

Percentatge d’import total que es deixaria de percebre 

l’any 2019 en els supòsit de no transferència de terres 

i d’adhesió total de les rendes inferiors a 1.250 l’RPA 

(incloent totes les limitacions) 

 

Percentatge total dels possibles beneficiaris de 2015 

que es podrien veure afectats o bé per a les limitacions 

a rendes inferiors a 300 euros, o bé per la seva inclusió 

l’RPA 

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

Tanmateix, en el cas de les ajudes directes per sota dels 1.250 euros, aquest alt nivell d’afectació a les comar-

ques més meridionals, disminueix quan pugem cap a comarques més septentrionals, essent el més baix de tots a 

algunes comarques del Pirineu on el percentatge se situa fins i tot per sota del 20% dels beneficiaris, exceptuant 

el cas de la Vall d’Aran. 

Cal tenir en compte que entre la primera i la segona bateria de mapes, la territorialització de les afectacions obe-

eix a lògiques diferents. Mentre que en els primers quatre mapes l’afectació sobre el valor es distribueix segons 

ubicació de les hectàrees que generen dret a percepció, en els quatre mapes següents la territorialització es duu 

a terme segons domicili dels beneficiaris. En qualsevol cas, resulta rellevant que en tots dos casos el patró de lo-

calització que s’observa d’aquestes afectacions sigui altament coincident. 

Finalment, la darrera bateria de mapes inclou dos mapes on es mostra l’impacte agregat de totes les mesures 

analitzades. Tal com era de preveure, el conjunt de les correccions es manifesten molt més importants, tant en 

termes de valor com en termes de beneficiaris afectats, a les comarques tarragonines i del sud de la província de 

                                                           
148 Al principi hem observat que la inclusió o no d’aquestes afectacions penalitzava molt la convergència estimada a aquests dos tipus de cul-

tius. 
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Barcelona. En aquests casos, tant el percentatge d’afectació sobre el valor com sobre els beneficiaris resulta molt 

intens a les comarques més meridionals, si bé pel que fa a beneficiaris afectats, destaquen també altres comar-

ques amb afectacions importants a altres províncies. També sobresurt el cas de la Vall d’Aran, amb un nivell 

d’afectació elevat de petits agricultors.  

De la mateixa manera que amb la resta de mapes, els dos darrers recullen una lògica de territorialització diferent 

entre el primer i el segon. Mentre que el primer recull els efectes sobre la localització de les hectàrees, el segon, 

que recompta beneficiaris, ho fa tenint en compte el domicili de cadascun d’ells.  

En aquest sentit fixem-nos que les comarques que es veurien més afectades serien precisament aquelles que ja 

sobresortien quan analitzàvem l’impacte de la no convergència de petits agricultors, que seria la mesura que 

afectaria de manera més important l’assignació d’ajudes a aquestes comarques afectades. 

Per acabar, cal tenir en compte que les limitacions a ajudes directes més grans de 300 euros afectarien en con-

junt el total d’ajudes perceptibles, tant associades com dissociades. 149 Això vol dir que les explotacions afectades 

pel límit inferior de 300 euros, sempre i quan no augmentessin la seva explotació ramadera o agrària subvencio-

nable amb les ajudes associades, en principi tampoc podrien percebre la part corresponent de les ajudes associ-

ades. La taula següent recull precisament l’impacte que tindrien aquestes limitacions, sense variar la declaració 

dels afectats respecte del 2013, en les estimacions que s’han realitzat inicialment d’ajudes associades.  

TAULA 21.  Impacte  de les restriccions que s’estipulen en el capítol V  del Decret 1075/2014 a les ajudes direc-

tes inferiors als 300 euros sobre l’estimació d’ajudes associades 

Tipus d'ajuts   

Import po-

tencial total 

Import cor-

regit 

Ajudes ex-

closes 

Percentatge 

exclusió 

Total 23.118.372 23.012.771 105.600,80 0,46 

Ajut associat al cultiu de l'arròs 2.088.307 2.085.389 2.918,00 0,14 

Ajut associat als cultius proteics* 1.266.293 1.254.170 12.122,80 0,96 

Ajut associat a la fruita de closca i garrofa 1.408.253 1.326.133 82.119,20 5,83 

Ajut associat a les llegums de qualitat 16.589 14.788 1.801,00 10,86 

Ajut associat a les 

explotacions de boví 

d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació (peninsu-

lar) 737.137 736.968 168,3 0,02 

Vedells criats a una altra explotació (peninsu-

lar) 2.783.060 2.781.912 1.148,70 0,04 

Ajut associat a les 

explotacions de ca-

brum 

Insular i muntanya 119.532 118.319 1.213,10 1,01 

Peninsular 168.468 166.090 2.378,30 1,41 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 2.794.294 2.793.008 1.285,50 0,05 

Ajut associat a les 

explotacions de boví 

de llet 

Primeres 75 vaques  (insular i muntanya) 1.732.893 1.732.893 - - 

Primeres 75 vaques (peninsular) 2.889.688 2.889.688 - - 

Resta vaques (insular i muntanya) 434.264 434.264 - - 

Resta vaques (peninsular) 1.447.938 1.447.938 - - 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses 

(peninsular) 5.231.657 5.231.211 445,9 0,01 

Unitats: euros i percentatges.  

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic).  

Tal com es pot comprovar, l’impacte de les limitacions establertes a rendes inferiors als 300 euros no representa, 

en conjunt, una part gaire significativa de les ajudes associades que inicialment s’havien estimat per al conjunt 

de Catalunya. 

                                                           
149 Parlem en aquest cas del conjunt d’ajudes incloses a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 17 de desembre de 2013. 
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Amb un total de 105.600,8 euros, la correcció que suposaria aquesta exclusió sobre el conjunt d’ajudes associa-

des estimades seria aproximadament del 0,46%; òbviament una exclusió pràcticament insignificant. No obstant 

això, si s’analitza l’impacte concret sobre les mesures, és fàcil observar que les exclusions es concentren, fins i 

tot en termes absoluts, sobretot en les ajudes agràries, i especialment en els casos de la producció de llegums de 

qualitat, i també a la fruita seca, per bé que no trobem entre les ajudes associades a la ramaderia cap impacte 

tan important en termes absoluts com els que es produeixen en cadascuna de les modalitats associades agràri-

es.  

En el cas de la ramaderia, l’impacte més intens en termes relatius i absoluts es produeix en el cas de les ajudes 

al cabrum, seguit de les ajudes a l’oví, amb una exclusió de poc més de mil euros. Tot i això, fins i tot en el cas de 

les ajudes al cabrum, les exclusions en cap cas sembla que depassarien el 2% de les ajudes estimades. 

Aquest no seria el cas de les ajudes associades agràries, que tot i que afectarien poc en termes relatius en el cas 

dels cultius d’arròs i de conreus proteics, amb un impacte del 0,14% i del 0,96% respectivament, s í que tindria un 

efecte molt més intens en les ajudes finalment concedides en els casos de la fruita seca i els llegums de qualitat, 

on suposarien una correcció a la baixa del 5,83% i del 10,86% respectivament. 

Amb tot, l’impacte en termes absoluts més important, atès que la importància relativa de l’ajuda al sector dels 

llegums de qualitat és d’abast limitat, recau sobretot en els cultius de fruita seca, que finalment podrien veure 

corregida a la baixa l’estimació dels imports de l’ajuda en uns 82.119 euros, que afectarien, com no podria ser 

d’altra manera, el conjunt de comarques on s’apleguen la majoria d’afectats per aquests tipus de restriccions. 

5.3.2. ELS EFECTES DE LA NOVA NORMATIVA DE LA PAC SOBRE LES EXPLOTACIONS CA-

TALANES. UNA COMPARATIVA 2013-2019 

Finalment, i tenint en compte tots els factors que poden fer variar finalment l’assignació d’ajudes, que tal com 

s’ha vist poden ser múltiples i variats, el darrer exercici que es proposa és el de comparar, amb l’estimació realit-

zada amb l’escenari 1 per als pagaments bàsics,  les assignacions d’ajudes directes a cada comarca estimades 

per al 2015 i el 2019 respecte del conjunt de les ajudes directes obtingudes l’any 2013.150 

Es tractaria en aquest cas d’una comparativa territorialitzada similar a la de la  taula 20.151 Tal com podem obser-

var, les comarques del terç nord de Catalunya presentarien, en general, una situació millor que la que tenien l’any 

2013, atès que es troben per sobre del 100%. Les que haurien recollit una millora més important serien les co-

marques típicament de muntanya, tot i que en aquests casos és molt probable que hi hàgim introduït un biaix fruit 

de la incorporació de moltes pastures que desconeixem si finalment s’acabaran incorporant al model,152 interro-

gant que es planteja atès que no s’ha tingut en compte l’orientació productiva del beneficiari a l’hora d‘incorporar 

totes les hectàrees pasturables.153       

 

                                                           
150 Concretament ens referim a les ajudes de l’any 2013 següents: Ajut de pagament únic, prima per vaca alletant, ajut per a la millora de la 

qualitat de carn de boví, ajut per compensar els desavantatges específics a les explotacions d'oví, ajut per compensar desavantatges espec. a 

les explotacions de vaques alletants, ajut per a la millora de la llet i els productes lactis, ajut per a la millora de la qualitat d'oví i cabrum, ajut 

per compensar els desavantatges a les explotacions de cabrum, ajut al foment de la qualitat de les llegums, ajut per compensar desavantat-

ges específics a les explotacions de vaquí de llet, ajut al foment d'activitats agrícoles beneficioses per al medi ambient en fruits de closca. 
151 Concretament faria referència a la comparativa que s’estableix entre les estimacions del pagament bàsic i el greening sobre l’any natural 

corregides de totes les limitacions i complementades amb les ajudes directes associades. 
152 Dependrà en darrera instància de si el beneficiari n’accepta el compromís de manteniment. 
153 L’adjudicació s’ha fet independentment del fet que justifiquessin o no l’ús de les pastures a partir de la declaració d’activitat ramadera. En 

aquests casos es va decidir incorporar  les parcel·les pel fet que no incorporar-les hauria suposat prescindir d’una part de la superfície a priori 

admissible, que a més no sabem si finalment, per canvis en l’activitat o per transferències estratègiques finalment es podran acabar compu-

tant. A banda, el simple compromís de manteniment en pot assegurar també la seva inclusió. 
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MAPA 39.  Comparativa respecte de les ajudes directes percebudes l’any de les estimacions de pagaments di-

rectes i associats per comarques un cop corregida l’estimació de totes les limitacions no comptabilitzades  

Relació entre les ajudes estimades per a l’any 2015      

i les percebudes l’any 2013

 

Relació entre les ajudes estimades per a l’any 2019      

i les percebudes l’any 2013

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

En general, el procés de convergència tampoc fa variar ostensiblement el mapa comparatiu de l’any 2015 al 

2019. La causa d’aquesta poca variabilitat l’hem de cercar primer en què les transferències són poc importants, 

atès que el model així ho pretenia; el segon element que cal tenir en compte és el fet que, en general, la majoria 

de comarques que empitjoren en la percepció d’ajudes són precisament comarques que es troben ja per sota del 

volum d’ajudes que s’havien obtingut l’any 2013.154 Les comarques del Baix Camp, el Priorat, Tarragonès, la Ribe-

ra d'Ebre, les Garrigues, la Segarra, la Conca de Barberà, l’Urgell, el Pla d'Urgell i l’Anoia, totes elles per sota del 

80% de la percepció històrica, mostren per exemple un empitjorament en les percepcions entre 2015 i 2019, de-

rivat d’una banda de les limitacions a rendes baixes, i també a la convergència efectuada. 

D’altra banda, de les comarques més septentrionals, que en la majoria dels casos depassen la percepció històri-

ca amb les estimacions, la majoria, a més, ha recollit, en l’exercici d’estimació, una evolució positiva entre l’any 

2015 i el 2019, i només en els casos del Vallès Oriental, que passa a situar-se per sota l’any 2019, i la Garrotxa, 

els efectes del procés de convergència i les limitacions establertes els han fet caure el nivell d’ajudes assignades.  

Com a casos més destacables, cal assenyalar el cas de l’Alt Penedès, que, fruit de la forta convergència, s’hauria 

situat, entre l’any 2015 i el 2019, lleugerament per sobre de les percepcions històriques de 2013, quan l’any 

2015 només arribava al 91%. 

Entre els factors variats que podem trobar al darrera d’aquest comportament cal subratllar, d’una banda, la forta 

convergència de les pastures, que, no obstant això, quedaran supeditades a la declaració finalment efectuada 

l’any 2015; de l’altra, tots els factors que han determinat tant el procés de convergència com les exclusions de 

rendes baixes, i finalment, la distribució de les ajudes associades, que han ponderat molt més l’activitat ramade-

ra, i han compensat millor les comarques ramaderes més septentrionals que les més meridionals. 

                                                           
154 Parlem en aquest cas del Baix Camp, el Priorat, Tarragonès, la Ribera d'Ebre, les Garrigues, la Segarra, la Conca de Barberà, l’Urgell, el Pla 

d'Urgell i l’Anoia, el Segrià, la Noguera, el Garraf, el Baix Llobregat, el Montsià, el Vallès Occidental, el Bages, l’Alt Empordà i el Baix Empordà. 
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5.3.3. ABAST DE L’ESTIMACIÓ DE PAGAMENT BÀSIC REALITZADA SOBRE LES TERRES 

CULTIVADES A CATALUNYA 

L’estudi  s’ha elaborat a partir de les  declaracions realitzades l’any 2013. Cal tenir en compte que, del conjunt de 

declaracions realitzades l’any 2013, una part de les terres van ser declarades per part de beneficiaris que, per la 

tipologia d’ajuts que van cobrar (bàsicament no eren perceptors ni de pagaments únics  ni d’ajudes a vaques alle-

tants), no tindran dret a percebre pagament bàsic.155  

D’altra banda, també cal tenir en compte que el nombre d’hectàrees declarades tampoc no reflecteix el total 

d’hectàrees destinades a producció agrària que hi ha a Catalunya, fet pel qual aquestes hectàrees no declarades 

simplement no s’han tingut en compte en l’elaboració de l’estimació, que pretén simplement valorar l’impacte de 

la normativa sobre la base de no modificació de la declaració DUN del 2013. 

Tant en un cas com en l’altre el fet de no incloure part de les terres, sense treure validesa a l’estimació que es 

presenta, si que ens obliga a tenir en compte que una part de les terres no incloses poden ser objecte d’intercanvi 

previ al 2015 i per tant modificar finalment el resultat de l’aplicació del model.   

La taula següent intenta bàsicament reflectir la importància relativa d’aquest fenomen. Tal com es pot comprovar, 

l’aplicació del model ha exclòs el 27% de les hectàrees que es van declarar l’any 2013. D’aquestes hectàrees, el 

42%, poc més de la meitat, s’han exclòs simplement perquè no es tractava de terres agrícolament productives 

(vials, edificacions, etc.), incloent-hi també les superfícies forestals. La resta, el 58%, s’han exclòs o bé perquè no 

hi havia drets per assignar-hi, o bé perquè el seu ús declarat no es corresponia a l’ús que se’n deriva del SIGPAC, 

o bé perquè s’han corregit pels coeficients de pastura, o bé perquè no assolien el mínim de 0,2 hectàrees per de-

claració. 

En alguns casos, com és el cas d’algunes pastures o dels fruiters, el nombre d’hectàrees declarades distava ja 

molt de les hectàrees consignades al SIGPAG, fet pel qual, en aquests casos, el percentatge de terres analitzades 

sobre el total baixa fins i tot per sota del 50%, essent important el nombre d’hectàrees no incloses i que en canvi 

mantenen uns usos històrics dins del registre SIGPAC que les podria haver fet entrar en el còmput. 

De les 115.177,29 hectàrees de superfície forestal incloses a l’arxiu de parcel·les declarades, només n’han entrat 

en el còmput del model unes 238, que es corresponen a aquelles on s’ha produït pollancres i paulònies, dues ti-

pologies de cultius fusters identificables al registre de les declaracions. Cal tenir en compte que no s’han pogut 

identificar les hectàrees plantades amb eucaliptus i salzes o vímets, que també haurien pogut entrar en el còm-

put segons la normativa,156 fet pel qual possiblement s’hauria pogut introduir algun biaix en aquest sentit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 També hi haurà hectàrees declarades que no rebran ajuts simplement perquè no s’ha arribat al mínim de 0,2 hectàrees per declaració, tot 

i que l’impacte d’aquesta limitació és menys important en termes relatius. 
156 Es tracta de les espècies forestals de cicle curt que estableix el RD 1075/2014, de 19 de desembre, a l’annex 1. 
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TAULA 22.  Nombre d’hectàrees emprades en l’elaboració de l’estudi respecte del total d’hectàrees declarades i 

del total d’hectàrees recollides al registre SIGPAC segons la seva tipologia 

Tipus de terra segons SIGPAC 

Subvencionades 

a l'estudi en el 

repartiment del 

PB 

Computades 

a l'estudi en 

el reparti-

ment del PB 

Declarades 

any 2013 

Total con-

signades al 

SIGPAC 

Percentatge 

de terres 

computades 

en el model 

sobre el to-

tal d'hectà-

rees decla-

rades l'any 

2013 

Percentatge 

de terres 

declarades 

l'any 2013 

sobre el to-

tal 

Total general 952.994,3 1.017.062,6 1.313.732,2 3.220.393,0 73% 40,8% 

Terra llaurable 472.892,3 489.355,4 498.631,0 546.334,9 95% 91,3% 

Pastures arbustives 150.289,2 159.940,3 254.537,9 694.426,0 59% 36,7% 

Pastura arbrada 85.024,3 89.799,9 150.389,9 403.710,2 57% 37,3% 

Olivera 88.372,1 92.059,7 92.920,4 125.460,5 95% 74,1% 

Fruita seca 46.635,5 48.803,5 50.138,8 55.915,8 93% 89,7% 

Vinya 42.559,4 53.102,3 53.250,1 55.627,2 80% 95,7% 

Fruiters 30.860,4 44.764,3 46.681,1 87.113,2 66% 53,6% 

Pasturatge 24.758,5 26.405,3 27.353,9 40.677,1 91% 67,2% 

Cítrics-fruiters 8.199,0 8.431,5 8.486,8 19.759,2 97% 43,0% 

Horta 2.526,7 3.350,8 3.430,8 9.466,8 74% 36,2% 

Fruita seca-olivera 371,9 409,7 433,8 454,9 86% 95,4% 

Forestal 231,9 238,1 115.177,3 868.867,7 0% 13,3% 

Olivera-fruiters 84,3 88,9 106,6 874,3 79% 12,2% 

Olivera-vinya 76,7 104,8 106,0 144,8 72% 73,2% 

Hivernacles i cultius sota plàstic 75,2 156,7 162,4 407,4 46% 39,9% 

Fruiters-vinya 29,0 38,0 38,5 52,8 75% 72,9% 

Fruita seca-vinya 12,0 17,3 21,2 42,4 56% 50,0% 

Corrents i superfícies d'aigua     861,9 40.536,5   2,1% 

Vials     972,4 62.533,2   1,6% 

Edificacions     1.661,2 2.321,8   71,5% 

improductiu     8.281,3 57.937,4   14,3% 

Zona urbana     89,1 147.690,9   0,1% 

Zona censurada       38,2   0,0% 

Unitats: hectàrees i percentatges. 

(1) Superfície computables com a terres admissibles. Inclou totes aquelles parcel·les considerades, en funció dels usos declarats a la DUN, 

com a terres de conreu de secà, de regadiu, cultius permanents o pastures; aquestes darreres han estat corregides per un coeficient de pas-

tura (vegeu l’annex metodològic). 

(2) Superfície finalment subvencionada. Només recull aquelles parcel·les amb drets històrics i condicions objectives per al cobrament del pa-

gament bàsic. 

(3) Superfície incorporada susceptible de ser considerable admissible segons l’annex 1 del RD 1075/2014, de 19 de desembre, sobre apli-

cació de pagaments directes i altres règims d’ajuda. Només inclou pollancredes i parcel·les dedicades a l’explotació de paulònia. 

Font: elaboració pròpia. 
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5.4. ALTRES EFECTES DE LA NOVA LEGISLACIÓ SOBRE EL CAMP CATALÀ 

5.4.1. ELS EFECTES DE LA NOVA REGULACIÓ SOBRE L’EQUITAT EN LA DISTRIBUCIÓ DE 

LES AJUDES 

Amb la nova regulació de les ajudes de la PAC, les ajudes de pagament bàsic més el greening proporcional que-

daran desvinculades definitivament de la producció, requisit indispensable per l’acompliment dels compromisos 

comercials internacionals europeus. No obstant això, amb el model aplicable, les noves ajudes quedaran vincula-

des a les hectàrees declarades l’any 2015. 

Amb bona part de les ajudes desacoblades i vinculades únicament a les hectàrees declarades i al sistema de 

convergència aplicat, a partir de l’any 2019, els agricultors podran escollir lliurement què produir a les seves ter-

res subvencionades, amb les úniques condicions que estableix la normativa, que bàsicament giren al voltant del 

compromís mediambiental de l’agricultor, i a la seva efectiva dedicació agrària. 

Tot i això, cal tenir en compte que el model, amb la voluntat de respectar els drets històrics en la mesura del que 

sigui possible, ha efectuat una distribució dels drets sobre la superfície que, tot i que es mantenen elements nor-

matius que l’haurien de conduir a l’homogeneïtzació, només assegura una convergència parcial dels ajuts per 

hectàrea dins de cadascuna de les regions que s’han establert, totes elles amb mitjanes per hectàrea diferents i 

escalades. L’aplicació doncs de la nova normativa comportarà una distribució dels drets per hectàrea que, tot i el 

procés de convergència, portarà a situacions d’iniquitat entre diferents productors des del moment en què deci-

deixin produir el mateix producte sobre sòls subvencionats de manera diferent.157  

El present apartat pretén avaluar l’impacte estrictament normatiu sobre aquesta qüestió. Per fer-ho, els drets que 

s’han assignat en funció de les declaracions presentades pels beneficiaris de la DUN del l’any 2013, i que s’han 

sotmès a un procés de convergència simulat al que finalment duran a terme els declarants de l’any 2015, es 

comparen en funció del cultiu que els beneficiaris van declarar l’any 2013 que desenvolupaven a cada parcel·la. 

El resultat queda recollit a les taules següents, on apareixen, per agrupacions de cultius, els cultius declarats l’any 

2013. La taula s’ha completat emprant les estimacions per a 2015 i 2019, i s’ha cercat, per a cada cultiu, la mit-

jana dels ajuts de pagament bàsic més el greening per hectàrea estimats per a les parcel·les on es desenvolupen, 

la dispersió d’aquesta mateixa quantitat mesurada a partir de la desviació típica, i el valor màxim i el mínim dels 

mateixos ajuts per hectàrea atorgats a cadascun dels beneficiaris que ha declarat produir cadascun dels produc-

tes.158  

Tal com es pot veure, la desviació típica pren valors rellevants en la gran majoria dels casos. No obstant això, tro-

bem dos criteris que ens haurien d’alertar d’aquells casos en què la distribució dels drets pugui generar més in-

terferències en la lliure competència dels productors. En primer lloc, un dels factors que incidirà finalment sobre 

aquesta qüestió és precisament, a banda del valor de l’ajuda i de la seva desviació,  el marge brut per hectàrea 

que pugui generar cadascun dels cultius. Contra més alt sigui el marge, menor serà l’impacte en termes unitaris i 

per tant menor serà el greuge que generarà la desigualtat en la distribució de les ajudes. De manera inversa, les 

tensions més evidents es poden donar en aquells casos en què el marge sigui menor. L’altre element que caldria  

tenir en compte és la facilitat amb què es pugui canviar de cultiu. En aquest sentit, cal prestar atenció als cultius 

permanents o a alguns cultius plurianuals (cas per exemple de l’alfals o fins i tot altres tipus de farratges). En 

aquests casos, i sobretot en el cas de cultius permanents, el greuge es perllonga en el temps i esdevé a més difí-

cilment evitable en la mesura en què aquestes produccions porten associats uns costos enfonsats elevats, que 

dificulten la reorientació productiva.  

                                                           
157 La incidència d’aquesta vinculació de les ajudes al sòl comportarà efectes més intensos al principi, que s’aniran diluint a mesura que 

avanci el temps, atès que és de preveure que a la llarga, els guanys diferencials acabaran repercutint, a través de les compravendes, sobre el 

preu de les terres i per tant sobre la inversió inicial de l’agricultor. En aquest sentit, les transaccions haurien de portar a internalitzar aquesta 

situació de la mateixa manera que s’internalitzen en el preu les distintes condicions naturals que afecten a la productivitat de les terres. Tot i 

això, aquest procés serà més ràpid i més efectiu en la mesura en què tota la informació referent a les subvencions esdevingui més transpa-

rent en l’àmbit de les transaccions mercantils. 
158 Per calcular els valors s’han eliminat tots aquells casos que incompleixen el límit establert en l’article 22.2.b, de 3.000 euros per hectàrea, 

que se supeditaran a revisió posterior i que, en cas de supòsit de creació de condicions artificials, es reduiran a un màxim de 3.000 euros per 

hectàrea. La taula 44 de l’annex recull l’impacte relatiu d’aquesta exclusió sobre el total d’ajudes i hectàrees subvencionades per a cada cul-

tiu. Per algunes produccions no ha estat possible mantenir aquest criteri a causa de la gran importància que hi adquirien aquestes ajudes su-

periors als 3.000 euros. També s’han eliminat algunes orientacions productives poc comunes que haurien plantejat una possible vulneració 

del secret estadístic. 
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TAULA 23.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Cultius herbacis  

  

Pagament bàsic més greening  per hectàrea 

2015 

Pagament bàsic més greening per hectàrea 

2019 Marge brut 

CULTIU Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

ALTRES CEREALS 157,3 193,7 1,4 1320,5 170,4 182,1 1,4 1319,5 150 250 

ALTRES CULTIUS HERBACIS 151,8 234,5 1,4 4447,2 172,6 211,9 1,4 3927,3 150 250 

ALTRES CULTIUS INDUSTRIALS 133,2 60,9 33,3 326,2 151,2 70,9 33,3 353,2 125 250 

ALTRES LLEGUMINOSES GRA 129,8 82,7 37,9 550,8 145,6 75,8 37,8 506,9 1000 3000 

BLAT DE MORO (REGADIU) 432,1 356,8 6,3 4178,1 437,0 304,8 6,3 4278,4 - 400 

BLAT DE MORO (SECÀ) 239,6 239,3 4,8 4053,6 237,6 201,5 4,7 3472,2 200 - 

BLAT DUR 228,9 232,2 8,1 1548,5 238,0 215,8 8,1 1367,5 150 250 

BLAT TOU 221,6 213,2 1,4 4105,8 225,2 191,6 1,4 4551,4 150 250 

CIGRONS 162,9 86,2 26,4 677,0 178,8 83,1 26,4 612,5 1000 3000 

CIVADA 258,5 313,6 3,3 4517,5 257,5 271,5 3,3 4469,2 150 250 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 
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TAULA 24.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Cultius herbacis (continuació) 

 

  

Pagament bàsic més greening  per hectàrea 

2015 

Pagament bàsic més greening per hectàrea 

2019 Marge brut 

CULTIU Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

GIRA-SOL 232,5 239,6 8,6 3925,4 249,6 210,2 16,6 3554,3 125 250 

GUARETS MEDIAMBIENTAL COMPLEMENTARI 217,2 95,0 55,1 362,7 186,7 79,5 68,1 343,5 -40 -40 

GUARETS MEDIAMBIENTAL R.CEE 2078/92 RD 5 361,7 692,2 19,6 2069,8 333,2 606,2 19,6 1827,8 -40 -40 

GUARETS TRADICIONALS 158,0 293,2 1,4 4116,1 161,1 260,3 1,4 3634,9 -40 -40 

LLENTIES 157,9 64,2 62,9 367,0 180,9 71,2 107,8 353,2 1000 3000 

MESTALL 393,5 377,3 110,4 928,0 369,7 333,3 110,3 839,6 150 250 

MILL 181,6 95,2 35,2 634,0 197,3 73,5 69,1 559,8 150 250 

ORDI 196,0 187,7 2,3 4560,8 199,3 166,0 2,5 4466,8 150 250 

PESOLS 192,8 195,0 34,5 3014,8 205,4 163,5 34,5 2582,4 125 250 

SÉGOL 227,1 298,7 22,7 2049,2 222,6 250,2 34,5 1855,5 150 250 

SOIA 199,6 84,1 105,3 543,4 242,5 92,6 121,4 502,5 125 250 

SORGO 345,5 337,6 7,7 3995,9 346,8 289,5 38,5 3528,7 150 250 

SUP. LLIURE DE SEMBRA / GUARET 189,2 247,2 2,0 4544,7 194,1 218,6 3,2 4195,6  -   -  

TRITICALE 253,5 340,6 0,7 4454,0 249,7 299,9 0,7 4033,0 150 250 

VECES 212,2 323,9 5,4 3073,4 204,8 251,8 5,4 2384,6 125 250 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 
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TAULA 25.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening  per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Cítrics 

  
Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut 

CULTIU 
Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

CLEMENTINA 234,8 131,1 56,8 455,4 244,5 113,4 94,8 402,8  -  3500 

LLIMONER 249,9 84,8 121,1 443,3 253,4 71,3 121,0 398,7  -  3500 

MANDARINER 300,7 126,1 18,4 4280,3 306,3 117,6 18,4 4276,9  -  3500 

TARONGER 306,2 171,9 6,8 2367,5 309,6 140,2 18,4 1947,8  -  3500 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 

 

 

TAULA 26.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Cultius farratgers  

  Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut 

CULTIU Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

ALFALS (REGADIU) 464,0 335,8 7,1 4585,0 458,1 282,0 9,6 4049,0 - 400 

ALFALS (SECÀ) 206,5 204,7 1,3 3552,2 208,9 178,6 2,1 3937,0 200 - 

CONREUS FARRATGERS 285,6 365,1 0,7 4544,7 288,8 315,9 0,7 4443,6 175 300 

TREPADELLA 158,4 208,8 6,5 2162,5 163,2 157,9 6,5 1677,8 175 300 

VEÇA FARRATGERA 193,0 242,8 5,4 3029,3 191,8 204,1 5,4 2594,8 175 300 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 
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TAULA 27.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Fruita dolça  

  
Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut 

CULTIU 
Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

ALBERCOQUERS 
172,1 196,5 2,6 2109,9 181,0 176,2 12,8 1897,8 2300 4000 

ALTRES FRUITERS  
243,2 195,1 2,5 2272,5 247,4 174,1 2,5 2044,1 2000 4000 

ALTRES FRUITERS DE LLAVOR 
212,5 147,0 8,4 612,4 188,4 124,2 8,4 538,5 2000 4000 

ALTRES FRUITERS DE PINYOL 
198,2 103,2 33,7 533,3 191,7 76,6 33,9 416,7 2000 4000 

CIRERERS 
151,9 132,6 3,7 2272,5 167,3 117,1 7,0 2044,1 2000 4000 

CODONY 
236,7 264,9 9,4 1632,3 237,5 236,4 19,8 1435,3 2000 4000 

FIGUERA 
192,3 189,8 13,4 1005,4 191,9 170,4 16,4 904,4 2000 4000 

NECTARINS 
180,8 234,1 2,6 3339,0 194,3 210,4 11,0 3003,3 2300 4000 

NESPRER 
355,6 181,7 101,0 622,7 334,6 162,5 113,4 614,0 2000 4000 

PERERES 
246,9 312,1 4,2 3957,1 249,7 287,4 4,5 4328,6 2300 4500 

POMERES 
140,8 174,7 3,6 3300,2 144,2 150,0 3,6 2635,5 2300 4500 

PRESSEGUERS 
174,5 228,4 2,6 3511,1 188,4 207,2 11,0 3158,2 2300 4000 

PRUNERES 
194,6 213,9 4,4 1965,6 206,7 190,4 12,8 1768,0 2000 4000 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 
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TAULA 28.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Fruita seca  

  
Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut 

CULTIU 
Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

AVELLANER 220,0 105,1 7,7 3734,0 221,4 92,9 7,7 3283,5 400 900 

AMETLLERS 199,9 146,2 1,0 3921,3 201,8 125,7 2,6 3527,1 500 1000 

GARROFER 231,0 147,8 1,6 2517,0 240,9 124,4 1,6 2213,3 800 1000 

NOGUERES 228,2 334,4 3,7 3411,4 232,7 299,8 7,0 3068,5 700 1100 

Unitats: euros per hectàrea.   

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 

TAULA 29.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Cultius hortícoles  

  
Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut 

CULTIU 
Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

HORT. SOTA PLÀSTIC EX. TOMÀQUET* 379,4 307,2 6,4 2490,2 387,8 286,2 21,3 2254,8  -  45000 

HORTA AIRE LLIURE EX. TOMÀQUET 340,9 360,3 1,7 4180,2 353,3 327,4 2,1 3785,1 1000 3000 

HORTA MONOCULTIU I TUBERCLE EXTENSIU 289,8 354,1 32,3 2787,2 315,6 440,1 32,3 4315,0 5000 15000 

MADUIXES AIRE LLIURE 530,2 775,8 43,4 2688,9 499,5 692,2 85,8 2434,7 4000 15000 

MADUIXES SOTA PLÀSTIC* 219,6 155,1 109,9 329,3 259,6 179,3 132,9 386,4 - 30000 

MONGETA 322,0 408,4 30,4 3672,2 333,8 360,6 30,4 3325,1 1000 3000 

PATATA 267,5 280,5 7,2 1931,2 273,6 248,3 16,6 1747,3 1000 3000 

TOMAQUET AIRE LLIURE 214,5 230,1 9,6 1531,6 221,2 220,5 9,6 1530,4 7000 17000 

TOMAQUET SOTA PLÀSTIC 208,6 149,8 9,9 427,0 267,6 117,3 104,7 426,7 - 35000 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. (*) Mitjana i variança calculada amb to-

tes les observacions, també les de més de 3.000 euros d’ajuda per hectàrea. 
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TAULA 30.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening  per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Pastures  

  Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut   

CULTIU Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

ERMS A PASTURES PERMANENTS 96,5 100,7 3,4 2471,5 114,5 79,1 3,4 2100,5  -   -  

PASTIUS PERMANENTS 113,0 183,7 0,5 4509,9 132,7 148,9 0,5 3833,0  -   -  

PASTURES ARBRADES PERMANENTS 119,7 169,4 0,5 4560,8 135,2 138,0 0,5 4422,0  -   -  

PASTURES ARBUSTIVES PERMANENTS 125,4 196,5 0,5 4583,7 137,5 165,8 0,5 4467,5  -   -  

PASTURES DE PORT PERMANENTS 82,7 103,8 0,8 3587,4 112,2 80,0 1,0 3049,0  -   -  

PRATS ARTIFICIALS 129,5 174,5 0,5 3779,4 165,8 147,3 0,5 3212,2 175 300 

PRATS NATURALS PERMANENTS 88,1 110,7 0,8 3600,5 114,6 86,1 1,0 3060,1  -   -  

RAY-GRASS 388,6 380,8 0,8 4581,5 375,1 329,5 0,8 4148,4 175 300 

Unitats: euros per hectàrea. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables. 

TAULA 31.  Mitjana i dispersió dels pagaments bàsics més el greening per unitat de superfície segons tipus de cultiu desenvolupat. Arròs, olivera i vinya  

  
Pagament bàsic més greening  per hectàrea 2015 Pagament bàsic més greening per hectàrea 2019 Marge brut   

CULTIU 
Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Mitjana 

Desviació 

típica  Mínima Màxima Secà Regadiu 

ARRÒS 805,6 248,1 15,6 3205,7 813,3 221,3 15,6 3062,7  -  800 

OLIVERES 235,2 187,1 1,0 4280,3 235,6 166,0 1,6 4437,6 700 1000 

VINYES 100,0 97,2 1,0 3827,8 116,4 87,1 2,5 3056,8 2350 2500 

Unitats: euros per hectàrea.  

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pel que fa als marges bruts i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació realitzat la resta de variables.  
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A partir de l’anàlisi de les dispersions, el primer element que s’observa és que, en general, el procés de conver-

gència tendeix a disminuir en la majoria dels casos la dispersió dels pagaments per hectàrea entre l’any 2015 i 

l’any 2019. No obstant això, aquesta homogeneïtzació dels pagaments no es dóna a tots els cultius. Així, en la ca-

tegoria del cultiu de llenties (poc important) o el de soja això no es dóna, i la dispersió de les ajudes per hectàrea 

es fa més gran. Això també succeeix a d’altres categories, com ara en els cultius hortícoles, on trobem efectes 

negatius de la convergència sobre la dispersió en el cas del cultiu d’hortalisses i tubercles en monocultiu (sense 

patata), o fins i tot en el cas de les maduixes sota plàstic. 

 

L’anàlisi de la incidència sobre la producció hortícola resulta interessant. En aquest cas, la dispersió resulta molt 

alta, probablement fruit de la poca i variada incidència d’aquesta activitat al llarg del territori, fet que li confereix 

una naturalesa peculiar i li atorga un paper molt divers a l’hora de distribuir les diferents sumes de drets històrics 

que haurien configurat els pagaments bàsics actuals. En aquest sentit, la diversitat de casos atorga aquesta gran 

varietat en les ajudes per hectàrea, fet que podria resultar conflictiu en un sector amb inversions costoses i, en 

alguns casos, relativament complicat de ser susceptible de reorientacions productives. No obstant això, en el cas 

de l’horta el marge alt que mostren aquests cultius permet diluir en part l’impacte de la diversitat de subvencions 

per hectàrea que s’atorgaran. 

 

Les parcel·les destinades a cultius permanents també podrien presentar certa problemàtica per la dificultat de va-

riar-ne l’orientació productiva. Als costos enfonsats de canviar de cultiu, en aquests casos, caldria afegir-hi les 

complicacions derivades, en algunes produccions, de les dificultats edafològiques o climàtiques per substituir-ne 

la producció. D’entre el conjunt de conreus permanents, el cas dels cítrics no sembla presentar gaire problema. 

Ajudes força homogènies entre totes les varietats i dispersió relativament petita, sobretot en relació als marges 

productius estimats. Aquesta mateixa situació es donaria en el cas de la fruita seca, tot i que en aquest cas, per 

la quantitat de l’ajut, i per la seva desviació mitjana, els marges força més baixos porten a pensar que es podrien 

donar amb certa assiduïtat desajustos de fins gairebé els 30 punts percentuals al voltant del marge generat a les 

explotacions derivat de les ajudes de pagament bàsic atorgades.159 En aquests casos, aquesta desviació es veu-

ria finalment moderada, en aquells casos susceptibles de ser subvencionats, per l’ajuda associada que es desti-

narà a part d’aquesta producció amb l’excepció de la producció de nous, no subvencionada.160 

 

En el cas de la fruita dolça, tot i presentar ajudes força homogènies, presenta desviacions altes que, en alguns 

casos com la producció de peres, que abasta aproximadament els 300 euros cap amunt i cap avall de desviació 

mitjana. En aquests casos però, el fort marge brut modera una mica aquestes divergències, atès que en termes 

percentuals redueixen força l’impacte de la variació de les ajudes sobre el marge generat. 

 

En el cas dels cultius herbacis, a l’heterogeneïtat d’ajuts que ens descriu l’anàlisi, amb desviacions mitjanes força 

intenses de les mitjanes cobrades per a cada cultiu, cal afegir-hi també els baixos marges amb els quals treba-

llen, atès que en aquests casos ens movem gairebé sempre al voltant dels 250 euros per hectàrea. No obstant 

això, la forta propensió a participar de rotacions alternes i també la seva dedicació anual fan percebre que els im-

pactes d’aquestes divergències poden tendir a diluir-se amb relativa celeritat.  

 

Un dels casos potser més conflictius sembla que podria ser el de l’arròs. Si ens fixem en els resultats, els cultius 

d’arròs recullen una mitjana de pagament bàsic de 805,6 euros l’any 2015 i que fins i tot puja lleugerament amb 

la convergència.  Aquesta ajuda per hectàrea suposa un 100% del seu marge estimat i la desviació típica que 

mostra se situa inicialment sobre els 248,1 euros i es modera finalment fins als 221,3. Fixem-nos que en aquests 

casos, la desviació ens mostra una variació que oscil·la, segons l’any, entre els 31 i els 28 punts percentuals al 

voltant del marge brut que s’estima que genera aquest tipus de producció. En aquest cas, doncs, tot sembla indi-

car que ens podem trobar amb variacions significatives dels marges obtinguts per les explotacions que caldrà 

veure com poden afectar la seva viabilitat. Tot i això, cal tenir present que aquesta forta desviació en els marges 

obtinguts quedarà també diluïda en la mesura en què els productors es puguin acollir a l’ajuda associada al cultiu 

de l’arròs que estableix l’article 30 del RD 1075/2014, de 19 de desembre, i que en cap cas excedirà els 400 eu-

ros. 

 

                                                           
159 Parlem en aquest cas de l’ametller i l’avellaner, amb una desviació de més de 29% i 26% del marge respectivament. No obstant això, la 

producció de noguers, menys abundant, recull una desviació de fins al 48% en termes de marge brut generat. 
160 En aquest cas en quedarien al marge els cultius de nous, que no queden recollits com a activitat subvencionable a l’article 38 del RD 

1075/2014 de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims 

d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. Fixem-nos a més que de 

l’anàlisi anterior se’n desprèn que el cultiu de nogueres recull la màxima dispersió per que fa a ajudes, fet pel qual tot sembla indicar que es 

tracta d’un sector susceptible de patir els efectes d’una forta iniquitat en la distribució de les ajudes (vegeu nota anterior). 
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L’altre cas que cal analitzar amb detall és el de l’olivera. Fruit de l’evolució històrica de les ajudes, el pagament 

únic que rebia l’olivera fins a l’any 2014 havia mostrat una distribució molt desigual, a causa de la forta divergèn-

cia en la productivitat per hectàrea a tot el territori. 

  

MAPA 40.  Mitjana i desviació de les ajudes de pagament bàsic que l’any 2015 s’estima que rebrien les hectàre-

es d’olivera a Catalunya per comarques 

Pagament bàsic més greening que rebran de mitjana 

les hectàrees d’olivera a cada comarca

 

Pagament bàsic més greening que rebran de mitjana 

les hectàrees d’olivera de secà a cada comarca

 

Desviació típica del pagament bàsic més greening que 

rebran les hectàrees d’olivera a cada comarca 

 

Pagament bàsic més greening que rebran de mitjana 

les hectàrees d’olivera de regadiu a cada comarca

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). (*) Valors omesos per tal de guardar el secret estadístic. 

 

Amb l’aplicació de la nova normativa aquesta desigualtat no desapareix. Si analitzem la distribució de les ajudes 

de pagament bàsic que rebrien les hectàrees dedicades al cultiu de l’olivera a partir del 2015 s’observa que en-
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cara recullen una forta variabilitat, tant entre comarques, dada que recollim de la comparació de mitjanes entre 

comarques, com dins de la pròpia comarca, dada que recull el mapa de desviacions típiques a dins de cada co-

marca. 

MAPA 41.  Mitjana i desviació de les ajudes de pagament bàsic més greening  que l’any 2019 s’estima que re-

brien les hectàrees d’olivera a Catalunya per comarques 

Pagament bàsic més greening que de mitjana rebran 

les hectàrees d’olivera a cada comarca 

 

Desviació típica del pagament bàsic més el greening 

que de  mitjana rebran les hectàrees d’olivera a cada 

comarca

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). (*) Valors omesos per tal de guardar el secret estadístic. 

No obstant això, tot i la forta dispersió que presenten els mapes de mitjanes, el cultiu de l’olivera es concentra 

bàsicament a les comarques lleidatanes i tarragonines del sud de Catalunya. Entre les comarques de les Garri-

gues, el Baix Ebre, el Montsià, el Segrià, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i la Terra Alta sumen més del 80% de les 

hectàrees declarades de cultiu d’olivera. 

Si centrem la mirada a aquestes comarques més productores, s’observa que entre elles també es produeixen for-

tes divergències en els pagaments per hectàrea. D’aquesta manera, s’observa com la comarca de les Garrigues, 

que concentra el percentatge més important d’hectàrees declarades, en canvi mostra una mitjana més baixa que 

les del Baix Ebre o el Montsià, segona i tercera en nombre d’hectàrees declarades, i que mostren uns pagaments, 

en el darrer cas, de més de 100 euros per hectàrea de mitjana respecte de la primera. A més, apareixen altres 

comarques productores, com ara la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, amb pagaments per sota del 50% de la mitjana 

dels pagaments bàsics de la comarca del Montsià, la millor subvencionada entre les comarques productores més 

importants. Si comparem les mitjanes del 2015 i del 2019 observem a més que, en la majoria dels casos, aques-

tes divergències es mantenen prou importants un cop transcorregut el procés de convergència. 

D’altra banda, tot i que en general l’olivera de secà rebria de mitjana menys valor en drets de pagament bàsic que 

la de regadiu a la majoria de les comarques, en general, la divergència de valor mitjà entre unes i altres dins de 

cada comarca no difereix excessivament a les comarques més productores i fins i tot en alguns casos, com ara el 

cas de la Terra Alta i el Montsià, el valor dels drets percebuts per les hectàrees de regadiu se situa per sota del de 

les hectàrees de secà. Aquest mapa de dispersió mitjana dels drets de pagament bàsic per hectàrea per comar-

ques ens mostra una nova situació en què, en comparació a les subvencions no dissociades percebudes històri-

cament, l’olivera de secà tendiria a mostrar una millora en les percepcions, fet que, tal com s’ha analitzat al prin-

cipi, tendiria a fer-se encara més evident a mesura que avanci el procés de convergència. 

48

334
200

*

178

239
208

234

202

260300

284

158

213

254
200178

153
277208

160257

213

163
115194

230
192 223309

163 123

287

171

360

78

368
103

*

33

40
115

151

130

299224

441

31

175

129
101113

31
379142

115172

146

109
162137

166
123 154207

139 219

145

124

159



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 

162 

Tipus de cultiu/ sectors 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d’Agricultura del 

Parlament Europeu. 

No té sentit parlar de si hi haurà tipus de cultiu més beneficiats, atès que es tracta ajuts desconnectats de la pro-

ducció.  

És cert que hi ha una discriminació entre productors de dos sectors. Els que tenien fruites i verdures per a la 

transformació cobren ajuts i els que no en tenen no en cobren. I a la inversa, a la vinya, els que tenien destil·lació 

ara cobraran ajuts. 

L’ajut a l’hectàrea  de fruita fresca afavorirà bàsicament les grans explotacions andaluses de cítrics, que no ho 

necessiten. Amb la destil·lació es premia els que produeixen vins de pitjor qualitat. Aquests muntants de fruites, 

verdures i vinya s’haurien d’haver passat al segon pilar i redistribuir a les comunitats autònomes que tenen pro-

blemes de destil·lació i de fruites de transformació. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

Clarament, hi ha uns sectors que cobren uns ajuts i altres no. El tema és encara més absurd i, per tant, més greu 

quan els ajuts que es cobren ho son en funció de la història, fet pel qual pot produir-se –i de fet es produeix– que 

agricultors que ara cultiven fruita, vinya o horta cobrin ajuts en funció del que havien conreat abans (conreus dife-

rents subvencionables) i altres no cobrin ajuts pel fet d’haver conreat només fruita, horta i vinya. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El sector de la llet patirà perquè s’acaben les quotes. Pel que fa als altres productes, depèn dels acords bilaterals 

que se signin, Mercosur és una amenaça. La reacció que sembla que es detecta pel que fa a la llet és l’increment 

de l’oferta i la resposta ministerial que hi ha hagut és que cal que tots estiguin sota contracte perquè hi hagi certa 

garantia que el que fa la llet la té venuda. Hi haurà una guerra de preus i és possible que el sector lleter tingui di-

ficultats per aguantar a Espanya i especialment a Catalunya.  

Si el consumidor s’hagués mogut cap a la llet fresca, s’hagués salvat el tema. La llet està patint un rebuig social 

important i s’està guanyant en qualitat però no en preu. Per a pocs és un nínxol de mercat (llet de soja, d’avena...) 

però l’estratègia que tot el sector tiri cap aquí és difícil. Fa por que acabem de nou amb quotes de llet, com ha 

passat a Suïssa. 

Pel que fa als ajuts directes, cal parlar de superfícies més que de conreus. Les superfícies que no van tenir dret a 

ajuda perquè es conreaven productes no inclosos a les reformes poden beneficiar-se. 

Quant al possible tracte discriminatori de la fruita o hortalissa o vinya, són irrellevants els ajuts directes per hectà-

rea. Per terres dolentes i amb producció abandonada és una injustícia en front d’aquelles en situació similar co-

bren perquè abans tenien oliveres. 

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

El pagament per hectàrea, tal com està concebut avui en dia, no és un pagament dissenyat per a sectors inten-

sius com la fruita, les hortalisses i la vinya. El compareixent no troba desencertat que aquests sectors continuïn 

exclosos perquè l’impacte dels pagaments directes en la rendibilitat d’aquest tipus d’explotacions és mínim, a di-

ferència d’altres sectors, on aquests imports tenen impacte en la viabilitat futura de les explotacions. 

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

La fruita, la vinya i l’horta tenen un tracte discriminatori dins del propi sector, tot i que són sectors que reben al-

tres suports. Les explotacions vitivinícoles han canviat molt en els darrers deu anys gràcies al programa de suport 

al sector vitivinícola i potser no els caldrien pagaments directes. El que no és acceptable és que un viticultor pel 

fet que un any va enviar part de la seva collita a destil·lació o a most tingui assignació de pagament base en el 
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nou període i un altre viticultor al costat quedi fora del sistema. Estan competint en condicions desiguals. 

5.4.2. ANÀLISI DE LES AJUDES DE PAGAMENT BÀSIC I GREENING PER HECTÀREA SOBRE 

ELS PERCEPTORS D’AJUDES ASSOCIADES RAMADERES  

Cal tractar a part el cas de les ajudes ramaderes associades, que complementen també les ajudes dissociades 

del pagament bàsic i el pagament verd, atès que l’anàlisi ha de ser forçosament diferent. Molts ramaders que ha-

vien percebut històricament ajudes per la seva activitat ramadera, van incorporar aquestes ajudes, que ja 

s’havien dissociat prèviament, a través del pagament únic que havia d’entrar en el còmput del pagament bàsic a 

partir del 2015. Atès que no és possible identificar si les ajudes ramaderes compensen adequadament 

l’aportació del pagament bàsic, exercici que caldria realitzar a partir de l’anàlisi cas per cas de les ajudes ramade-

res atorgades per explotació i del pagament bàsic atorgat per hectàrea, hem volgut presentar unes quantes tau-

les que recullen la percepció mitjana de pagament bàsic més greening dels perceptors de cadascuna de les aju-

des associades ramaderes. 

TAULA 32.  Mitjana del pagament bàsic més el greening  que cobrarien els perceptors d’ajudes associades rama-

deres l’any 2015 i el 2019, i dimensió mitjana de les explotacions ramaderes 

Ajudes 

2015 2019 

Exclusió               

(% par-

cel·les) 

Nombre 

mitjà d'a-

nimals per 

explotació  Mitjana 

Desviació 

típica Mitjana 

Desviació 

típica 

Ajut associat a les explota-

cions de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació 

(peninsular) 213,7 296,7 221,7 256,8 0,0 22,3 

Vedells criats a una altra explotació (pe-

ninsular) 453,5 467,0 409,9 414,6 0,4 151,4 

Ajut associat a les explota-

cions de cabrum  

Insular i muntanya 152,3 169,2 161,6 144,5 0,0 53,4 

Peninsular 299,4 436,1 283,2 367,8 0,3 63,1 

Ajut associat a les explotacions d’Oví (peninsular) 215,5 289,9 212,4 244,8 0,2 322,4 

Ajut associat a les explota-

cions de boví de llet 

Primeres 75 vaques  (insular i munta-

nya) 333,0 378,1 310,9 335,0 0,1 19,3 

Primeres 75 vaques (peninsular) 535,8 475,1 492,1 425,6 0,3 35,4 

Resta vaques (insular i muntanya) 431,5 480,1 395,3 433,5 0,2 9,3 

Resta vaques (peninsular) 622,5 535,3 566,9 478,0 0,4 34,8 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses 

(Peninsular) 96,1 92,3 128,6 76,6 0,0 40,1 

Unitats: euros, percentatges i caps. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

L’exercici es presenta a partir de l’anàlisi del valor mitjà del pagament bàsic més el pagament verd percebut per 

les parcel·les de pastura, de conreus de secà, de regadiu i aquelles destinades a cultius permanents, l’explotació 

del les quals recau en els beneficiaris que perceben cadascuna de les ajudes ramaderes. Atès que es produïen 

casos en què el valor mitjà per hectàrea sortia excepcionalment alt, i atès que aquests casos eren relativament 

pocs, les mitjanes s’han calculat emprant, de la mateixa manera que en l’anàlisi precedent, les parcel·les amb 

imports no superiors als 3.000 euros per hectàrea. Cada taula recull el percentatge de parcel·les que han resultat 

excloses fruit d’aquesta correcció, valor que, tal com es pot comprovar, en cap cas depassa el 2% de les parcel·les 

subvencionades. Per complementar la informació, les taules també recullen una columna amb la mitjana 

d’animals per explotació dels beneficiaris subvencionats amb cadascuna de les ajudes associades. 

 

Tal com es pot comprovar, la variabilitat resulta, en aquest cas, molt elevada. La causa és la variada casuística 

que trobem al darrere de la conformació de les ajudes de pagament bàsic, que recullen la dimensió històrica de 

les ajudes percebudes pels ramaders, així com també totes aquelles ajudes no estrictament ramaderes que tam-

bé han complementat el pagament únic que s’ha tingut en compte. D’altra banda, al estar poc correlacionada la 

capacitat productiva ramadera amb el nombre d’hectàrees, aquest fet atorga encara més variabilitat en la fixació 

de l’ajuda per hectàrea.   
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TAULA 33.  Mitjana del pagament bàsic més el greening que cobrarien, per les terres de pastura, els perceptors 

d’ajudes associades ramaderes l’any 2015 i el 2019, i dimensió mitjana de les explotacions ramaderes 

Ajudes 

2015 2019 

Exclusió               

(% par-

cel·les) 

Nombre 

mitjà d'a-

nimals per 

explotació  Mitjana 

Desviació 

típica Mitjana 

Desviació 

típica 

Ajut associat a les explota-

cions de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació 

(peninsular) 103,9 104,3 126,3 81,1 0,0 22,3 

Vedells criats a una altra explotació (pe-

ninsular) 296,9 354,5 269,0 303,0 0,3 151,4 

Ajut associat a les explota-

cions de cabrum  

Insular i muntanya 109,9 110,5 126,9 86,9 0,0 53,4 

Peninsular 179,9 404,3 182,6 343,3 0,3 63,1 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 133,5 192,8 144,3 159,2 0,1 322,4 

Ajut associat a les explota-

cions de boví de llet 

Primeres 75 vaques  (insular i munta-

nya) 188,2 183,4 184,5 147,8 0,0 19,3 

Primeres 75 vaques (peninsular) 317,4 381,4 283,1 319,4 0,1 35,4 

Resta vaques (insular i muntanya) 219,1 218,3 207,0 178,5 0,0 9,3 

Resta vaques (peninsular) 363,0 345,0 317,2 288,9 0,3 34,8 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses 

(peninsular) 76,5 54,1 110,0 38,2 0,0 40,1 

Unitats: euros, percentatges i caps. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

TAULA 34.  Mitjana del pagament bàsic més el greening  que cobrarien, per les terres de secà, els perceptors 

d’ajudes associades ramaderes l’any 2015 i el 2019, i dimensió mitjana de les explotacions ramaderes 

Ajudes 

2015 2019 

Exclusió               

(% par-

cel·les) 

Nombre 

mitjà d'a-

nimals per 

explotació  Mitjana 

Desviació 

típica Mitjana 

Desviació 

típica 

Ajut associat a les explo-

tacions de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació 

(peninsular) 297,2 296,7 292,2 257,3 0,0 22,3 

Vedells criats a una altra explotació 

(peninsular) 375,9 333,1 337,0 293,0 0,2 151,4 

Ajut associat a les explo-

tacions de cabrum  

Insular i muntanya 211,1 179,8 205,8 162,6 0,0 53,4 

Peninsular 266,9 307,2 250,3 246,2 0,2 63,1 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 244,7 246,8 230,5 201,3 0,1 322,4 

Ajut associat a les explo-

tacions de boví de llet 

Primeres 75 vaques  (insular i munta-

nya) 472,5 391,6 424,8 338,5 0,0 19,3 

Primeres 75 vaques (peninsular) 408,6 358,6 378,1 319,0 0,1 35,4 

Resta vaques (insular i muntanya) 656,5 503,9 580,9 440,2 0,0 9,3 

Resta vaques (peninsular) 468,1 432,9 429,5 385,5 0,1 34,8 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses 

(peninsular) 147,5 103,0 177,4 81,7 0,0 40,1 

Unitats: euros, percentatges i caps. 

Font: elaboració pròpia. Vegeu l’annex metodològic. 
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TAULA 35.  Mitjana del pagament bàsic més el greening  que cobrarien, per les terres de regadiu, els perceptors 

d’ajudes associades ramaderes l’any 2015 i el 2019, i dimensió mitjana de les explotacions ramaderes 

Ajudes 

2015 2019 

Exclusió               

(% par-

cel·les) 

Nombre 

mitjà d'a-

nimals per 

explotació  Mitjana 

Desviació 

típica Mitjana 

Desviació 

típica 

Ajut associat a les explo-

tacions de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació 

(Peninsular) 803,9 548,2 744,6 477,3 0,2 22,3 

Vedells criats a una altra explotació 

(peninsular) 911,7 651,0 834,5 572,0 0,6 151,4 

Ajut associat a les explo-

tacions de cabrum  

Insular i muntanya 515,3 295,5 507,6 230,9 0,0 53,4 

Peninsular 829,6 661,1 761,0 556,2 1,1 63,1 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 694,8 539,4 649,3 464,1 1,2 322,4 

Ajut associat a les explo-

tacions de boví de llet 

Primeres 75 vaques  (insular i munta-

nya) 941,5 651,8 878,8 623,6 1,2 19,3 

Primeres 75 vaques (peninsular) 911,2 553,3 833,1 488,9 0,8 35,4 

Resta vaques (insular i muntanya) 1017,2 719,6 958,2 709,8 1,8 9,3 

Resta vaques (peninsular) 988,5 578,6 898,3 516,0 1,2 34,8 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses 

(peninsular) 408,4 320,4 423,7 273,4 0,0 40,1 

Unitats: euros, percentatges i caps. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

TAULA 36.  Mitjana del pagament bàsic més el greening  que cobrarien, pels cultius permanents, els perceptors 

d’ajudes associades ramaderes l’any 2015 i el 2019, i dimensió mitjana de les explotacions ramaderes 

Ajudes 

2015 2019 

Exclusió               

(% par-

cel·les) 

Nombre 

mitjà d'a-

nimals per 

explotació  Mitjana 

Desviació 

típica Mitjana 

Desviació 

típica 

Ajut associat a les explota-

cions de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació 

(peninsular) 342,6 276,5 325,8 218,8 0,0 22,3 

Vedells criats a una altra explotació (pe-

ninsular) 709,1 513,3 634,9 474,3 1,1 151,4 

Ajut associat a les explota-

cions de cabrum  

Insular i muntanya 344,1 331,0 322,1 292,1 0,0 53,4 

Peninsular 410,5 475,7 377,6 402,9 0,4 63,1 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 408,9 408,0 372,0 345,6 0,2 322,4 

Ajut associat a les explota-

cions de boví de llet 

Primeres 75 vaques  (insular i munta-

nya) 460,8 522,4 433,4 456,6 0,0 19,3 

Primeres 75 vaques (peninsular) 534,9 296,2 483,2 402,8 0,6 35,4 

Resta vaques (insular i muntanya) 530,1 473,1 478,3 425,1 0,0 9,3 

Resta vaques (peninsular) 666,8 379,2 581,4 348,2 0,0 34,8 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses 

(peninsular) 163,9 114,0 206,5 77,9 0,3 40,1 

Unitats: euros, percentatges i caps. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

 

 

 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 

166 

5.4.3. ELS EFECTES DE LA NOVA NORMATIVA SOBRE L’ABANDONAMENT DE TERRES DE 

CULTIU 

Una de les conseqüències que caldria evitar amb la nova aplicació de la PAC és que per manca d’ajudes algunes 

parcel·les es veiessin empeses vers una situació d’abandonament. Per tal que no es produeixi un augment del risc 

d’abandonament de terres, la nova legislació hauria de permetre mantenir els nivells d’ajudes i el nombre 

d’hectàrees ajudades tan propers als anteriors a la reforma com fos possible. Els mapes següents intenten reco-

llir alguns indicadors que ens poden permetre intuir en quina mesura això pot ser més o menys probable a cadas-

cuna de les comarques catalanes.   

MAPA 42.  Percentatge d’hectàrees susceptibles de ser abandonades per l’aplicació de la nova normativa PAC 

Percentatge d’hectàrees amb una ajuda per sota del 

20% del marge brut que generen  i per sota de la mit-

jana cobrada a Catalunya

 

Percentatge d’hectàrees que poden quedar excloses 

per la limitació al cobrament d’ajudes directes inferiors 

als 300 euros

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

La bateria de mapes anterior recull precisament el resultat de les assignacions estimades sobre el conjunt de 

parcel·les incloses finalment com a subvencionables en el model de simulació dut a terme. El primer mapa recull, 

sense tenir  en compte els efectes dels ajuts associats, el percentatge d’hectàrees amb ajudes per sota de la mit-

jana de pagament bàsic per hectàrea l’any 2019 i que addicionalment mostren una ajuda inferior al 20% del 

marge brut atribuïble a la parcel·la en funció de la seva orientació productiva. El segon mapa recull totes aquelles 

hectàrees els beneficiaris dels quals havien percebut ajudes computables en el pagament bàsic del 2015, però 

que, pel fet de no rebre un volum d’ajudes directes superior als 300 euros, finalment quedarien fora de la distri-

bució de drets de pagament bàsic a partir del 2017. 

En el primer dels casos recollim ajudes baixes en relació amb el marge de benefici que genera cada hectàrea, i 

que a la vegada es troben per sota de la mitjana de pagament bàsic per hectàrea estimat per al 2019. Cal tenir 

present que en alguns casos aquesta baixa percepció es pot assignar a algunes hectàrees que anteriorment no 

havien estat subvencionades, fet pel qual la incidència no seria important en termes de probabilitat 

d’abandonament. En altres casos, el creuament d’una i altra informació ens pot indicar, sobretot quan el marge 

sigui baix, una situació clara de vulnerabilitat en el manteniment de l’activitat agrària d’aquella parcel·la. Com es 

pot veure, el percentatge d’afectació d’aquesta tipologia de superfície es concentra sobretot a les comarques tar-

ragonines i del sud de la província de Barcelona. En aquests casos, cal tenir present que, en aquells casos com 

ara la vinya, és probable que els efectes en termes d’abandonament no hi siguin extrapolables, mentre que en al-

tres casos com ara el de la fruita seca, aquest risc sí que existiria i finalment quedaria supeditat als efectes de 

l’ajuda associada compensatòria, no inclosa en l’anàlisi anterior.   
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MAPA 43.  Percentatge d’hectàrees susceptibles de ser abandonades per l’aplicació de la nova normativa PAC 

Percentatge d’hectàrees de cultius que queden exclo-

ses del pagament d’ajudes sobre el total de superfície 

de cultiu declarada

 

Percentatge d’hectàrees de pastura que queden exclo-

ses del pagament d’ajudes sobre el total de pastures 

declarades

 

Percentatge de cultius que queden exclosos de les aju-

des de pagament bàsic respecte de les hectàrees to-

tals admissibles

 

Percentatge de cultius que queden exclosos de les aju-

des de pagament bàsic respecte de les hectàrees to-

tals admissibles

 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 

El segon dels mapes del principi recull un altre dels efectes que la reforma introdueix en la distribució de les aju-

des. Ens referim en aquest cas a l’exclusió d’aquells perceptors que se situarien per sota dels 300 euros anuals 

en termes d’ajudes directes. Els percentatges més elevats d’hectàrees no admissibles recau a les comarques de 

l’Alt Penedès, el Garraf, el Priorat, el Baix Llobregat i el Baix Penedès, totes elles amb un percentatge d’hectàrees 

afectades per sobre del 8%. Tot i això, el nivell d’afectació a la resta de comarques tarragonines continua essent 

elevat en comparació a la resta de comarques catalanes, precisament perquè era aquí on el percentatge de be-
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neficiaris afectats era més alt. En aquest cas, i tot i que l’ajuda que percebrien seria inicialment poc important, 

atès que s’establia en menys de 300 euros, el volum total d’ajudes percebudes pels beneficiaris declarants pas-

saria a ser zero l’any 2019, fet pel qual el risc d’abandonament en aquests casos seria ostensiblement més ele-

vat. 

Al marge de les assignacions d’ajudes que estableix el model, que ens indiquen sobretot aquelles parcel·les que, 

havent obtingut ajudes, en podrien deixar d’obtenir o obtenir-ne simplement menys, l’altre gran factor que caldrà 

tenir en compte són totes aquelles parcel·les que, o bé pels criteris d’admissibilitat del model, o bé per la manca 

d’ajudes històriques computables, finalment quedaran fora de l’assignació estimada de drets de pagament bàsic.  

La bateria de mapes anterior intenta identificar precisament la magnitud d’aquest tipus d’exclusions. Els primers 

dos mapes recullen el percentatge d’exclusió de les terres de cultiu, en el primer cas respecte del total de terres 

declarades, i en el segon respecte del total d’hectàrees admissibles. Els mapes següents fan referència a les ter-

res de pastura. En aquesta ocasió, el primer mapa també relaciona les hectàrees subvencionades amb les decla-

rades, mentre que el segon ho fa amb les admissibles.161  

 

A grans trets, els primers mapes, comparant les hectàrees subvencionades amb les declarades, comparen la su-

perfície subvencionada amb aquella que, segons els drets històrics inclosos al SIGPAG, hauria estat subvenciona-

ble si s’haguessin mantingut els usos en la declaració. En el cas de la relació entre les hectàrees subvencionables 

i les admissibles, es recullen tots aquells casos en què, tot i que els usos declarats eren de terres de cultiu o pas-

tures, aquestes finalment no haurien estat admeses com a subvencionables.162   

 

Tal com es pot comprovar, la divergència resulta molt important en el cas de la comparació entre hectàrees sub-

vencionades i declarades, i això ens mostra que, en molts casos, podria ser que els usos històrics recollits al SIG-

PAC haguessin variat en el decurs dels darrers decennis. Aquesta divergència seria més intensa en termes de cul-

tius amb les comarques del Pirineu, i en canvi relativament més intensa en termes de pastures a la meitat més 

meridional de Catalunya.  

 

D’altra banda, en la comparació entre hectàrees admissibles i hectàrees subvencionades, el percentatge 

d’exclusió recull en aquest cas sobretot beneficiaris sense drets històrics i exclusions del sistema corresponents a 

casuístiques molt variades. En aquest cas, el percentatge d’exclusió és més significatiu en la mesura en què la 

declaració única ens adverteix que es tracta de parcel·les actives en termes de cultius o pastures que quedarien 

definitivament excloses almenys del sistema de pagaments dissociats. En el cas de les terres de cultius excloses, 

destaca sobretot el percentatge alt del Baix Llobregat i la Vall d’Aran, on el sistema ha exclòs part important de les 

hectàrees declarades admissibles. També destaquen amb percentatges elevats altres comarques, algunes de for-

ta tradició vitivinícola, com ara les de l’Alt Penedès, el Priorat, o també el Garraf, el Baix Penedès i l’Alt Camp. 

 

Finalment, pel que fa a les pastures admissibles però excloses pel sistema d’assignació, destaquen els alts per-

centatges d’hectàrees que recullen les comarques del Montsià i de l’Alt Penedès, tot i que també resulta elevada, 

per sobre del 10%, la proporció de pastures excloses al Segrià, a l’Alt Camp, al Priorat, o a la Noguera. En general, 

totes les comarques del sud de Lleida mostren un percentatge d’exclusió de pastures elevat, i al Pirineu desta-

quen també els percentatges de la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.      

 

Abandonament de terres 

Albert Massot Martí. Administrador de la Direcció General de Polítiques Internes de la Comissió d’Agricultura del 

Parlament Europeu. 

No hi haurà abandonament de terres, sinó abandonament de producció, sobretot al sector lleter pel tema de les 

quotes. 

Francesc Reguant. Vicepresident de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.  

En la mesura que no s’esperen grans canvis tampoc és previsible que la nova PAC sigui la causa de 

l’abandonament de terres. Si aquest abandonament es produeix ho serà per les condicions del mercat al marge 

                                                           
161 En aquest cas no s’hi haurien inclòs les correccions derivades de l’aplicació dels coeficients de pastura, atès que es considerarien com a 

no admissibles. 
162 Aquí caldria incloure-hi tots els factors que poden incidir en aquesta exclusió, des de la manca d’ajudes històriques computables, fins a les 

exclusions derivades de l’incompliment dels criteris d’admissibilitat. 
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dels canvis que hagi propiciat la PAC. 

Lourdes Viladomiu. Grup de Recerca de Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

No hi haurà canvis pel que fa a l’abandonament de terres perquè els preus s’han mantingut alts. Potser alguna 

cosa torna a sortir a la producció, però no només com a conseqüència de la PAC, sinó pel context econòmic gene-

ral.  

Ricard Ramon. Analista socioeconòmic de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. 

No es preveu impacte en l’abandonament de terres ja que estem posant en marxa un model de pagament que 

remunera l’hectàrea de cultiu i a més superfície, més pagament. Les zones més marginals i vulnerables (més 

susceptibles a l’abandonament) han de comptar amb instruments específics (com pagament acoblats o ajuts de 

desenvolupament rural) precisament per evitar l’abandonament.   

Fernando Miranda. Director General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. 

A Espanya tenim un problema de marginalitat a moltes de les superfícies que estan dins del sistema d’ajudes 

perquè a molts agricultors, pel baix rendiment que generen les terres, sobretot de secà, no els compensa o bé te-

nen tan poca activitat que és més el cost de treballar que el benefici. La PAC incidirà molt més sobre el tema del 

manteniment de l’activitat a les superfícies que els agricultors declaren en guaret per tal de combatre 

l’abandonament de terres. S’està exercint major pressió sobre aquest assumpte. 

Esther Peña. Subdirectora General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

Tenint en compte que ara ja hi ha abandonament de terres en determinades comarques més que en d’altres i so-

bretot en les produccions més rendibles (olivera i fruita seca) que els imports disminuiran, la nova PAC no genera-

rà un nou impacte sobre l’abandonament, sinó que es continuarà abandonant com fins ara. 
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6. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 

El CTESC, un cop elaborat aquest Informe, vol posar de manifest un seguit de consideracions i recomanacions al 

Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades 

amb el sector agropecuari, i sobretot, pel que fa referència a la implementació de la nova Política Agrària Comuna 

al camp català. 

El CTESC és conscient que algunes de les recomanacions apuntades requereixen d’un marc competencial superi-

or al que a hores d’ara té la Generalitat. De tota manera, considera que aquest fet no hauria de ser un impedi-

ment a l’hora de formular-les, atesa la capacitat del Govern de negociar amb altres administracions la possibilitat 

d’implementar-les, així com la seva capacitat d’influència en el desenvolupament d’iniciatives que incorporin 

l’esperit de les propostes presentades. 

6.1.1. SOBRE EL SECTOR AGROPECUARI A CATALUNYA  

És una evidència que Catalunya té un dels sectors agroindustrials més potents de tot l’Estat. Si circumscrivim 

l’anàlisi al complex agroindustrial a Catalunya, s’observa que, sumant el sector agropecuari i les principals bran-

ques agroindustrials, aquest genera, directament, el 4,4% dels llocs de treball del conjunt de l’economia catalana, 

el 3,5% del VAB i el 7% de la producció. 

Si s’analitza el sector des d’un punt de vista diacrònic, durant les darreres dècades s’ha observat una progressiva 

concentració de l’activitat, una disminució del nombre de les explotacions, juntament amb un relatiu manteni-

ment de la Superfície Agrària Útil (SAU) explotada, que tot i això ha tendit a cedir terreny a la superfície boscada. 

Aquesta tendència ha propiciat, de mitjana, un augment de la dimensió de les explotacions en termes de superfí-

cie i també de les explotacions ramaderes, tot i que en el darrer cas, només ha suposat un augment dels efectius 

totals del sector en el cas porcí i l’equí. 

Aquest redimensionament de les explotacions s’ha dut a terme sobretot a partir d’un augment dels contractes 

d’arrendament, tot i que el règim de tinença més estès continua sent el de propietat.  

Pel que fa a l’activitat agrària i a les orientacions productives agràries, Catalunya registra una diversitat orogràfica 

i climàtica que determina una configuració molt variada del camp català. Tot i així, gairebé la meitat de les terres 

conreades es dediquen als cereals per a gra, i a molta més distància trobem l’olivera, els cultius farratgers, la vi-

nya i la fruita seca. En els darrers anys els cultius que més han crescut són la fruita tropical, els planters, els cí-

trics i els cereals per gra. 

A Catalunya hi ha tres àrees clarament definides. Una primera, on hi són les comarques de la franja central de Ca-

talunya, que es dediquen majoritàriament als cultius herbacis de secà. Una segona àrea són les comarques típi-

cament de muntanya, on actualment predominen les pastures extensives. I per últim, les comarques més meridi-

onals, on el pes de les superfícies amb cultius permanents guanya importància. 

La ramaderia té un pes molt important a Catalunya. L’any 2011 el 60,7% de la producció final agrària es va deri-

var de la producció animal. L’activitat ramadera adquireix especial rellevància a la franja pirenaica, derivada de la 

seva abundància de pastures, així com també a algunes comarques més centrals, on la ramaderia intensiva en 

estabulació adquireix un paper central.  

Cal constatar dificultats per disposar de dades que recullin i evidenciïn la diversitat del sector agropecuari pel que 

fa a l’ocupació. Amb les dades disponibles, i a partir del cens del 2009, han treballat 146.229 persones en les  

explotacions agràries catalanes, entre mà d’obra familiar o assalariada fixa, l’11,7% més que l’any 1999. La mà 

d’obra familiar representa el 82% del total, clarament majoritària tot i que davalla 4 punts percentuals respecte 

de la situació 10 anys enrere.  Aquest retrocés s’explica a través de l’increment de l’ocupació assalariada fixa i es-

tà vinculat al fenomen d’integració i concentració en detriment de l’explotació familiar clàssica. La incidència del 

treball parcial és molt important i és per això que quan s’analitza la mà d’obra en termes d’unitats de treball per 

any (UTA), les 146.229 persones treballadores equivalen a 54.963 UTA, és a dir, persones treballant a temps 

complet. Si tinguéssim en compte la mà d’obra eventual i externa, s’arriba a les 63.330 UTA. 

Tot i l’increment de persones que treballen al camp, el treball agrari en el seu conjunt s’ha reduït en 10.681 UTA 

entre 1999 i 2009, com a conseqüència de la caiguda de temps que dedica la mà d’obra familiar a l’explotació. 

D’altra banda, el treball de les persones no contractades directament per l’explotació (mà d’obra externa), com 

ara el de les empreses de serveis agraris, ha augmentat el 59,6% al llarg del període 1999-2009. És també re-
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marcable observar que més de la meitat de les explotacions tenen menys d’1 UTA a l’any i només l’11,7% en ne-

cessita més de 2. D’altra banda, el temps de treball que cada persona dedica a l’explotació tendeix a disminuir. 

És també constatable l’elevada edat mitjana de les persones ocupades al camp català l’any 2009. Així, 1 de cada 

3 titulars d’explotació tenen 65 o més anys. Pel que fa als caps d’explotació, el grup més nombrós, el 27,9%, té 

entre 55 i 64 anys, seguit molt de prop pels que tenen 65 anys i més, el 27,3%. Entre 1999 i 2009, la mitjana 

d’edat s’ha anat incrementant. Tot i aquesta tendència a l’envelliment, els experts indiquen que les pròpies fonts 

estadístiques, per diversos factors, no acaben de mesurar correctament aquesta realitat i tot fa pensar que el 

possible escenari d’un abandonament progressiu del camp sigui poc probable. 

Pel que fa al gènere, els homes constitueixen una majoria considerable de la mà d’obra, dos de cada tres ocu-

pats. Tot i això, entre 1999 i 2009 s’observa un cert increment de la proporció de dones, a causa de la incorpora-

ció de dones més joves a l’activitat agrària. Un factor que podria explicar, en part, aquesta situació és la invisibili-

tat que en ocasions té el treball de les dones en l’àmbit rural, amb la manca conseqüent de registres al respecte. 

Quant al nivell formatiu de la població ocupada, es constata un menor nivell assolit que el de la població ocupada 

de la resta de sectors. No es pot oblidar que el desenvolupament d’una ocupació en el sector agropecuari, sovint, 

no requereix d’una qualificació professional. Altres factors explicatius d’aquest fet diferencial són l’edat de la po-

blació ocupada, la proliferació del temps parcial i l’eventualitat de la contractació. 

En aquest context, el CTESC recomana: 

1. Donar suport a la internacionalització de les empreses i cooperatives agroindustrials, tenint en compte les 

noves àrees de consum global. En aquest sentit, caldria potenciar les missions comercials i altres instru-

ments d’ajuda a l’exportació, com a mecanismes d'abaratiment de costos, promovent accions  sinèrgiques 

entre PRODECA, ACCIÓ, ICEX i d'altres organismes amb funcions anàlogues.  

2. Estructurar un nou Pla per al foment de la competitivitat de les cooperatives agràries, en substitució de 

l’actual Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives (PCIM), més adaptat a la seva 

realitat i als seus reptes. Aquest Pla hauria d’incentivar la col·laboració, la vertebració empresarial de les coo-

peratives, a més de les fusions, i impulsar un salt significatiu en la dimensió mitjana d’aquestes empreses, 

reforçant el seu lideratge en l’entorn (altres comunitats autònomes, altres estats membres i regions europe-

es).  

3. Potenciar el concepte de “cadena alimentària” per visibilitzar amb claredat  totes les baules que la composen  

i impulsar la seva interrelació col·laborativa. 

4. Potenciar les competències empresarials de la figura del productor agropecuari i forestal, tot promovent l'a-

dopció de figures societàries,  les economies d'escala i la reducció de costos operatius dins el marc d'un pla 

d'empresa plurianual.  

5. Davant de l’existència d’una forta discordança entre el nombre d’explotacions, unes 60.000, que identifica el 

cens i el nombre d’empreses que s’intueixen basant-se en la informació dels registres a la Seguretat Social 

(menys de la meitat), fet que posa de manifest l’existència de l’agricultura a temps parcial, caldria promoure 

el desenvolupament de polítiques més eficients per evitar l’abandonament de l’activitat agrària. 

6. Atesa la baixa presència de figures societàries i mercantils amb limitació de la responsabilitat, amb relació a 

d'altres sectors, es proposa eliminar entrebancs administratius a determinats requisits de les línies d'ajuts vi-

gents, quan siguin un impediment per a l'adopció d'aquestes figures jurídiques. 

7. Implantar un programa específic de formació dels consells rectors de les cooperatives agràries que se centri 

en tres eixos: el marc normatiu, les competències empresarials i les habilitats directives per fomentar el lide-

ratge en l’estratègia empresarial.  

8. Apostar per una major concentració de l’oferta per millorar la posició estratègica dels productors agraris en la 

cadena alimentària. 

9. Potenciar la interrelació entre el sector productor i l’agroindustrial. Aquest sector productor necessita la inter-

relació per poder cercar nous nínxols de mercat amb més valor afegit, atès el repte  de competir en preu i/o 
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en volum. La col·laboració amb el sector agroindustrial pot ajudar a potenciar Catalunya com un dels princi-

pals clústers agroalimentaris que agrupi tota la cadena de valor.  

10. Potenciar la tasca d’observatori agroalimentari de preus, aprofundint en elements de prospectiva de mercats 

i conjuntura i, sobretot, aportant models d’èxit en comercialització, tant en l’àmbit d’explotació agrària com 

d’indústria alimentària.  

 

11. Potenciar aquells models agroindustrials que s’abasteixin majoritàriament de matèria primera catalana i/o 

prioritzin la matèria primera catalana vers una altra opció. 

 

12. Apostar per mesures que fomentin la competitivitat de les produccions agropecuàries i per la diversificació 

d'activitats.  

13. Desenvolupar mecanismes per apropar al mercat el productor que elabora producte final propi, mitjançant 

projectes de sensibilització de producte de circuit curt i l’aprofitament del renom de la gastronomia catalana.  

14. Definir i establir campanyes de gran impacte en l’opinió pública per a la promoció dels productes catalans de 

qualitat o d’origen certificats, per al foment del seu consum.  

15. Incentivar l’ús dels recursos destinats a la innovació i posar en valor les possibilitats tecnològiques existents.  

16. Potenciar decididament l’agricultura de precisió, atès que permet optimitzar recursos en l’activitat agrícola.  

17. Fomentar la modernització del regadiu per a l’estalvi d’aigua i energia.  

18. Simplificar els tràmits administratius en les transaccions d’actius per tal de facilitar l’adaptació a les noves 

polítiques comunitàries  i  l’accés al relleu generacional, així com l’entrada de persones que no siguin neces-

sàriament fills/es d’agricultors. 

19. Impulsar les mesures i posar els mitjans necessaris per millorar les condicions laborals de les persones im-

migrades que treballen al camp, en el marc del projecte AGREE.  

20. Elaborar un Pla de sostenibilitat de la ramaderia intensiva.  

21. Dotar d’una major seguretat jurídica els documents de gestió forestal pel que fa a les garanties d'execució en 

el temps, especialment en el cas particular dels espais protegits. 

22. Desenvolupar l’activitat forestal econòmicament viable en tant que mecanisme de prevenció d'incendis i pre-

servació de l'entorn. El nivell d’extracció de material forestal ha de considerar les taxes anuals de creixement 

de les masses forestals per evitar l'acumulació progressiva de combustible forestal i l'augment del risc asso-

ciat. 

 

 

6.1.2. SOBRE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 

A hores d’ara, ningú no pot discutir que la Política Agrària Comuna (PAC) ha estat, des dels seus inicis l’any 1957, 

un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea i la receptora d’una part fonamental del pressu-

post comunitari. 

La PAC ha estat objecte de successives revisions, a causa de tot un seguit de factors. Un primer conjunt de fac-

tors tindrien com a aspectes comuns una sèrie de canvis que s’han produït a Europa en els prop de 60 anys que 

s’està implementant la PAC, com són els canvis tecnològics, els canvis estructurals en la cadena agroalimentària, 

les tendències de la demanda i les crisis de mercats. Un altre element significatiu ha estat el procés de consoli-

dació de la lliure circulació de productes agraris entre els estats membres i de les relacions comercials internaci-

onals. I un darrer element, en aquest cas, més tecnocràtic, és el mètode comunitari de decisió, el qual ve condici-

onat per aspectes com les noves prioritats de la UE, les adhesions dels nous estats membres i les polítiques co-

munes. 
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La PAC s’ha articulat sobre la base de tres principis: unitat de mercat; preferència comunitària, que comporta la 

protecció de la producció interna, i solidaritat financera, que implica el finançament que es fa a través del pres-

supost comunitari.  

Un altre element distintiu de la PAC és la seva configuració en dos pilars: el primer, dedicat als ajuts directes a les 

explotacions i una petita part a mesures de mercat, amb finançament exclusiu amb fons de la UE. I el segon, que 

es correspon a mesures de foment de desenvolupament rural, cofinançat per la UE, els estats i les regions. 

Cal contextualitzar la  nova reforma de la PAC en un moment de recessió severa de l’economia europea, la qual 

ha comportat l’aplicació de polítiques d’austeritat fiscal a la gran majoria de països que componen la UE. Aquesta 

realitat ha tingut un impacte significatiu en termes pressupostaris, a les perspectives financeres plurianuals 

2014-2020, que comporta una pèrdua d’una part dels crèdits atorgats a la PAC en termes constants, fet al qual 

cal sumar les noves adhesions de països a la UE. Aquest marc cal complementar-lo amb la volatilitat dels preus 

dels productes agraris, així com a la dependència progressiva entre els mercats agraris, energètics i financers. És 

una evidència que l’increment dels preus de l’energia repercuteixen en l’increment dels costos de la producció 

agrària. 

Tenint en compte aquests elements, a principis de l’any 2010 la Comissió Europea obre un debat públi, en el qual 

es conclou, d’una banda, que la futura PAC segueixi sent una política comuna forta estructurada en dos pilars i, 

d’altra banda, es recomana seguir avançant per enfortir la competitivitat, millorar la utilització dels recursos natu-

rals i obtenir els beneficis de la política pública demanada pels ciutadans europeus en els àmbits de la seguretat 

alimentària, el medi ambient, el canvi climàtic i l’equilibri social i territorial. Prenent com a base aquests pilars, al 

novembre de 2013, el Parlament i el Consell adopten els textos reglamentaris de la nova PAC, els elements es-

sencials dels quals són els següents: 

 En relació amb els mecanismes d’ajuts directes, es passa de la dissociació o desvinculació a la focalitza-

ció. 

 Pel que fa a les normes horitzontals i financeres, se simplifica el sistema integrat d’administració i con-

trol, així com l’ecocondicionalitat dels ajuts. 

 Pel que fa a l’Organització Comuna de Mercat, s’adapten els instruments en vigor per a convertir-los en 

xarxes de seguretat que només s’apliquen en cas de crisi dels preus i pertorbacions del mercat. 

 Se simplifiquen els instruments existents en relació amb el desenvolupament rural per concentrar-se en 

l’ajut a la competitivitat, la innovació, l’agricultura basada en el coneixement, l’establiment de joves agri-

cultors, la gestió sostenible dels recursos naturals i el desenvolupament territorial equilibrat. 

 Finalment, la nova regulació manté els dos pilars de la PAC, si bé augmenta els vincles entre ells, la qual 

cosa proporciona un enfocament global i integrat de suport a la política. 

Un cop esbossat el marc de la nova PAC, cal destacar que si bé els reglaments europeus són d’aplicació directa 

als estats membres, aquests deixen alguns aspectes a la seva discreció i, per tant, hi ha un cert marge per definir 

el model per part de cada Estat. En el cas espanyol, els diversos reglaments i acords reflecteixen la voluntat d’un 

model uniforme a tot l’Estat, així com mantenir els imports cobrats en períodes anteriors. Aquests acords culmi-

nen amb l’aprovació de 4 reials decrets el desembre de 2014, els quals regulen el model d’aplicació de la PAC a 

Espanya. 

De manera sintètica, el model espanyol té com a tret més diferencial el model de pagament bàsic. Així, el primer 

pilar de la PAC (pagaments directes) es compon, d’una banda, del pagament base, el pagament verd i el règim de 

joves agricultors i, d’altra banda, del pagament acoblat. Pel que fa al pagament base, l’Estat opta per un model de 

regionalització basat en 50 comarques agràries, atenent criteris administratius, agronòmics, socioeconòmics i de 

potencial agrari regional. Al mateix temps, aquestes comarques es divideixen segons les orientacions productives 

que presentaven a la campanya 2013 per a les superfícies declarades en aquesta o en l’ús reflectit en el sistema 

d’identificació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC), per a les superfícies no declarades en la campanya 

esmentada. En concret, es divideixen en: terra de conreu (secà i regadiu), conreus permanents i pastures perma-

nents. A cadascuna d’aquestes comarques (regions) se li assigna un valor mig del dret i, en aquest sentit, els va-

lors dels drets de pagament únic de cada regió hauran de convergir cap a aquesta mitjana. 
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Cal fer menció que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera que els 

reials decrets d’àmbit estatal contenen contradiccions manifestes respecte de la normativa comunitària, i, conse-

qüentment, el febrer de 2015, tramet un requeriment previ a la interposició de recurs per la via del contenciós-

administratiu al Ministeri d’Agricultura. El primer element objecte de conflicte és la definició que fan els reials de-

crets sobre el concepte d’agricultor actiu ja que, segons el Departament, propicia que acabin accedint a les aju-

des persones jurídiques o físiques, l’activitat principal de les quals en cap cas és l’agricultura o la ramaderia, la 

qual cosa és contrària a la normativa comunitària. D’altra banda, el Departament posa de manifest que la norma-

tiva exclou del pagament per a joves agricultors d’una banda, aquells que s’inicien en l’activitat exclusivament en 

sectors com el de les fruites, hortalisses, patates, plantes ornamentals, vinyes o equí, o una combinació d’ells, 

sectors que no estaven inclosos en el règim de pagament únic. D’altra banda, basant-se en la nova normativa, el 

Departament considera que no podrien rebre el pagament complementari els joves agricultors no incorporats al 

règim de pagament únic, que disposin de drets de pagament bàsic per cessions (arrendament, venda o successió 

inter vius o mortis causa). El Departament considera també que el fet que s’exigeixi als joves agricultors requisits 

diferents en funció que es tracti d’ajuts al desenvolupament rural, de pagaments directes o de la reserva nacional 

els dificulta l’accés als ajuts. Finalment, pel que fa als ajuts acoblats, el Departament considera que s’hauria 

d’haver inclòs sectors tan significatius a Catalunya, com l’alfals de regadiu i l’olivera de baix rendiment. Altrament, 

considera que el fet que el sistema d’ajuts acoblats no s’adeqüi al model de regionalització pot provocar que en 

alguns sectors es produeixi una sobre-compensació, contrària a la normativa comunitària. 

En relació amb alguns d’aquests aspectes que han estat objecte de conflicte, cal destacar la recent aprovació del 

Reial decret 1172/2015, el qual modifica els reials decrets estatals, citats anteriorment, que regulen el model 

d’aplicació de la PAC a Espanya. Els aspectes més rellevants objecte de modificació han estat la clarificació de la 

menció sobre l’objecte social de les activitats excloses per a la concessió dels pagaments directes. En aquest 

sentit, es matisa que els requisits de l’agricultor actiu no s’aplicaran als agricultors que hagin rebut imports per un 

import igual o inferior a 1.250 euros, abans de l’aplicació de les penalitzacions o exclusions derivades dels con-

trols d’admissibilitat o condicionalitat. D’altra banda, s’incorporen els codis corresponents a l’impost sobre activi-

tats econòmiques per determinar les activitats considerades com a excloses de les ajudes. 

Pel que fa a la definició d’activitat agrària, s’afegeix el pasturatge com a part de l’activitat ramadera i es modifica 

conseqüentment el llistat d’activitats de manteniment. 

Cal destacar també les modificacions pel que fa al règim de joves agricultors, ja que el nou Reial decret elimina el 

requisit d’iniciar la seva activitat en algun dels sectors incorporats al règim de pagament únic fins al 2013 o a 

partir del 2015 al règim de pagament bàsic, amb la qual cosa s’ha obert l’ajuda a agricultors joves que s’instal·lin 

exclusivament a sectors com el de les fruites i hortalisses, vinya i vi, planta ornamental i equí.  També permet ac-

cedir a la reserva nacional aquelles persones que acreditin la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, 

per la qual cosa es conjugaran criteris de formació lectiva i experiència professional. 

Pel que fa als ajuts acoblats, es modifica l’ajut associat del boví de llet ja que es redueixen, a partir de 2016, de 

quatre a dues les línies definides pel Reial decret 1075/2014, eliminant la diferenciació entre les primeres 75 

vaques i més de 75 vaques, i al mateix temps, pel que fa a l’import de l’ajuda, s’estableix que les primeres 75 en 

cobren l’import complet i la resta, el 50%.  

En aquest context, el CTESC recomana: 

23. Fer una reflexió en profunditat, amb vista a la revisió intermèdia de 2017, per tal de detectar clarament els 

punts forts i els punts febles de la PAC. En aquest sentit, cal tenir en compte que la reforma actual arrossega 

un model marcat fa anys i, en el cas concret d’Espanya, s’ha apostat per un model conservador en compara-

ció amb la major part dels estats membres de la UE, condicionat per la diversitat productiva de l’Estat.  

24. Un cop es disposi de dades definitives sobre l’assignació de drets de pagament bàsic, analitzar l’impacte dels 

canvis del nou sistema d’ajuts directes en les rendes de les explotacions catalanes, com un element impor-

tant en la negociació de canvis futurs.  

 

25. Avaluar a mig termini l’ús i l’eficàcia dels principals instruments regulats en l’Organització Comuna de Mercat 

aprovada al 2013, relacionant-los amb els objectius generals de la PAC.  

 

26. Avaluar l’impacte que tindria un model d’ajuts directes de “tarifa plana única estatal o regional” en les explo-

tacions catalanes, diferenciant l’efecte per a cada sector, com un element important a l’hora de preparar la 

discussió de la PAC vigent més enllà del 2020.  
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27. Elaborar documents informatius periòdics sobre la PAC i la seva potencial evolució a fi i efecte que les em-

preses puguin treballar les estratègies amb temps, tenint en compte els possibles canvis posteriors al 2020. 

28. Endegar les accions pertinents per reclamar una redefinició del concepte d’agricultor actiu aplicat a l’Estat 

espanyol, atès que amb l’actual conceptualització es poden generar equívocs. En aquest sentit, el mateix De-

partament competent en matèria d’agricultura considera que la definició d’aquest concepte propicia que 

acabin accedint a les ajudes persones jurídiques o físiques les activitats agràries de les quals en cap cas són 

significatives, en contra del que estableixen els reglaments comunitaris.  

29. Explorar les pràctiques de cultiu i els elements associats a les explotacions agràries de Catalunya que podrien 

ser coherents per donar resposta als objectius de la concessió d’un pagament verd en la PAC del futur, en 

especial pel que fa a les superfícies d’interès ecològic.  

30. Estudiar la relació de béns públics generats per l’agricultura catalana i els seus avantatges competitius que 

cal tenir en compte per incorporar-los a la definició en l’àmbit europeu, a partir del 2020 en els ajuts directes 

de la PAC, i valorar quins són els mecanismes adequats per potenciar-los.  

31. Apostar de manera decidida pel reforçament del segon pilar de la PAC (mesures de desenvolupament rural) i 

per les mesures de regulació dels mercats i la reserva de crisi del primer pilar. En aquest sentit, el CTESC 

considera que cal anar substituint els ajuts directes per assegurances de rendes i de producció que incloguin 

tots els sectors i tots els agricultors i per establir mecanismes que assegurin la competitivitat i la viabilitat 

econòmica de les empreses. 

32. Potenciar que els ajuts tinguin en compte especialment els sectors i/o zones més marginals i mediambien-

talment sostenibles.  

33. Treballar per una PAC més simple, més fàcil d’aplicar i de supervisar, amb una reducció important dels trà-

mits administratius.  

34. Cal que els ajuts atorgats tinguin la seva corresponent resolució en temps i forma, i, un cop superat el pre-

ceptiu tràmit de justificació-validació prèviament acotat, cal que l'Administració generi un document que es-

devingui carta de pagament i reconeixement de deute quan no es formalitzi l'abonament en el terminis indi-

cats. Aquest document ha de permetre, amb seguretat jurídica, oficialitzar operacions financeres sobre la ga-

rantia de pagament. 

35. Garantir recursos suficients per tenir una relació fluida amb els responsables tècnics i polítics de la D.G 

d’Agricultura de la Comissió, amb l’objectiu de mantenir reunions periòdiques i poder trametre documentació 

sobre el posicionament català al voltant de les polítiques agràries.  

36. Reforçar els recursos tècnics del Departament d’Agricultura i l’IRTA, per tal d’incrementar la capacitat d’incidir 

en el processos de desenvolupament de polítiques agràries.  

6.1.3. PROJECCIÓ ECONÒMICA DE L’IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC 

La projecció econòmica que ha fet l’Informe, tot tenint present les seves limitacions, comentades profusament en 

les notes metodològiques corresponents, mostra un seguit de consideracions que el CTESC vol posar en valor: 

La combinació de les modalitats d’aplicació de la reforma de la PAC adoptades pel Govern de l’Estat espanyol te-

nen un impacte significatiu negatiu en els fons que rebrà el sector agrari català. El 2015 la reducció seria, com a 

mínim, d’un 4,8%, que podria assolir fins a un 7,6% respecte de la campanya del 2013 (campanya de referència 

del nou model), el qual es veuria lleugerament corregit a la baixa per la convergència dels valors dels drets de pa-

gament bàsic. El 2019 la reducció mínima seria d’un 2,2%, que podria assolir fins a un 7,25%, mentre que el con-

junt de l’Estat espanyol només tindria una reducció de fons dedicats als ajuts directes de la PAC del 2,51% el 

2015 i d’un 1,5% al 2019. 

Aquesta evolució del conjunt d’ajuts directes estimats per Catalunya no es reprodueix a totes les comarques. Tot i 

que el model preveia que la pèrdua d’ajudes dissociades es complementaria amb les noves modalitats d’ajudes 
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associades, a Catalunya això només succeeix en el cas de les comarques del terç nord. A la resta, es perdria va-

lor, en comparació amb les ajudes percebudes l’any 2013. Els factors determinants en aquesta distribució són, 

d’una banda, l’assignació a pastures -possiblement al final no s’incorporin totes les que s’han considerat-, i de 

l’altra, la forta orientació ramadera dels ajuts associats, que atorga a aquestes comarques del nord més pes 

d’aquestes ajudes en termes relatius que a la resta.  

Aquesta situació tampoc milloraria amb el procés de convergència. En general, l’anivellament de drets de paga-

ment bàsic no sembla que faci variar gaire el mapa comparatiu de l’any 2015 al 2019 amb el 2013. Aquest fet 

s’explica pel fet que les transferències de recursos de la convergència són, en general, poc importants i perquè la 

majoria  de comarques que empitjoren en la percepció d’ajudes són precisament comarques que es trobaven ja 

per sota del volum mitjà d’ajudes que s’havien obtingut l’any 2013. 

Pel que fa als drets de pagament bàsic assignats, la major part aniria destinada a terres de secà, que suposarien 

el 77,5% de les terres subvencionables pel sistema i el 60,7% de les ajudes. Les hectàrees de regadiu es trobari-

en en general més subvencionades que no pas les de secà. El procés de convergència entre 2015 i 2019 aug-

mentaria molt poc el percentatge de drets de pagament bàsic de les superfícies de secà. 

Si s’analitzen els drets de pagament bàsic per sectors productius, només dues tipologies de cultius mostrarien 

una convergència positiva en els tres escenaris elaborats: la producció hortícola i la vinya. En sentit contrari, 

l’olivera tendiria a convergir a la baixa.  

Algunes orientacions productives com ara la fruita seca, convergirien a la baixa no tant per la convergència com 

per l’exclusió dels beneficiaris més modestos i per la no convergència dels que entrarien al règim de petits agri-

cultors.  

El procés de convergència no modificaria substancialment la distribució dels drets de pagament bàsic entre 2015 

i 2019. Una part important dels pagaments bàsics s’assignaria a terres ubicades a les comarques del Segrià, la 

Noguera, Pla de Lleida, Baix Ebre i Montsià, i a més distància, Osona i Alt Empordà. Tot i així, aquestes mateixes 

comarques perdrien pes en el repartiment de les ajudes del procés de convergència, llevat del cas d’Osona. Les 

comarques amb un percentatge més alt de drets que convergirien a la baixa serien la Vall d’Aran, Baix Camp, Gar-

rigues, Alt Urgell, Baix Empordà, Montsià, Priorat i Pla d’Urgell. 

L’opció escollida pel Govern de l’Estat de no incorporar al règim del pagament bàsic els agricultors sense drets 

del règim del pagament únic el 2013 afecta de forma destacada les produccions dels sectors no incorporats ínte-

grament en aquest darrer 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 al règim de paga-

ment únic no van generar drets en el seu moment. Concretament, 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, en el sector de la vinya en què només el 5,9% de les hectàrees 

van generar drets, les superfícies excloses només suposen un 23,49% del total. En canvi, en el sector dels fruiters 

en què només van generar drets el 2,7% de les hectàrees, mentre que les superfícies excloses assoleixen el 

64,57% del total. En el sector de les hortalisses en què només el 0,9% de les hectàrees van generar drets, les su-

perfícies excloses assoleixen el 73,3% del total. 

L’estimació que es dóna per al conjunt total d’ajudes associades que es concedirà a Catalunya depassa lleuge-

rament els 23 milions d’euros. De les ajudes agràries, la que suposa una partida més important és la que va des-

tinada al conreu de l’arròs, al voltant dels 2 milions d’euros. Pel que fa a les ajudes ramaderes, les més impor-

tants quantitativament, en destaquen sobretot les concedides en l’àmbit  de l’explotació bovina, en totes les se-

ves modalitats, amb un import d’aproximadament 15 milions d’euros. 

La part més important de les ajudes associades es concentra a les comarques més septentrionals de Catalunya, 

a causa de la major importància relativa de les ajudes ramaderes en el conjunt de les ajudes associades. 

D’entre els conreus herbacis destaquem, per la seva rellevància en la superfície ocupada, l’ordi, el blat tou i el 

blat de moro. De tots tres, tenint en compte el pla de regionalització dels ajuts directes que van ser incorporats al 

règim del pagament únic i la modulació i disciplina financera estatals de l’any 2013, només l’ordi i el blat tou de 

mitjana veurien millorar les ajudes ja des del 2015 en un 14,70% i un 29,68%, respectivament. El blat de moro 

en canvi, disminuiria de mitjana en un 3,23% les ajudes rebudes l’any 2015. Tenint en compte la convergència 

que es produirà fins l’any 2019, tot apunta que ampliarà la millora mitjana de l’ordi i el blat tou en un 16,63% i un 

31,78%, respectivament, mentre que moderarà la disminució de les ajudes mitjanes del blat de moro respecte 

del 2013 fins al 2,13%. No obstant això, i tenint en compte la desviació dels pagaments bàsics percebuts, l’any 
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2015 la dispersió de drets de pagament bàsic més el greening en el blat de moro de regadiu seria molt àmplia, si-

tuant la majoria de les variacions respecte del 2013 entre una pèrdua del  -83,14% i un guany del 76,68%, forqui-

lla que per al 2019 se situaria entre el -70,39% i el 66,13%. En el cas de l’ordi, que mostra una dispersió més 

gran, les variacions de les ajudes respecte del 2013 també divergirien molt en general, atès que se situarien en-

tre el -95,1% i el 124,5%, una forquilla que es moderaria poc amb la convergència, passant a situar-se entre el -

80,5% i el 113,8%.  Finalment, en el cas del blat tou, que recull la desviació típica més intensa de tots tres, mos-

tra una forta dispersió que, lluny del que passa amb la mitjana, ubicaria la majoria de les variacions respecte de 

l’any 2013 en una forquilla que aniria entre una pèrdua del - 95,08%, i d’un guany del 154,44% per l’any 2015, i 

entre el -80,34% i el 143,9% per l’any 2019. 

En el sector dels cítrics, tenint en compte els ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic, hi 

haurien disminucions mitjanes el 2015 d’entre el 14,34% i el 34,31%, moderant-se molt lleugerament per la con-

vergència fins al 13,38% i el 31,60% el 2019. El grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model 

d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening en els cítrics se situaria l’any 2015, respecte al valor de referència 

del 2013, entre una pèrdua d’entre el -62,43% i el -70,99% i uns guanys situats entre un 2,37% i un 33,76%. El 

2019, se situaria, respecte l’esmentat valor de referència, entre pèrdues entre un -52,61% i un -63,32% i guanys 

situats en una forquilla entre un 0,13% i un 25,84%. 

En els cultius farratgers destaquem l’alfals de regadiu, per la superfície ocupada, el qual, tenint en compte els 

ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic i la modulació i disciplina financera estatals de 

l’any 2013, veuria un increment de la mitjana del 0,62% el 2015, i arribant al 0,66% el 2019. El grau de dispersió 

en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening en l’alfals de regadiu se 

situa el 2015, respecte al valor de referència del 2013, entre una pèrdua fins a un -72,20% i guanys fins a un 

73,45%, forquilla que per al 2019 se situaria entre un  -61,81% i un 60,50%. 

En el sector de la fruita seca destaquem l’ametller i l’avellaner, el primer per la superfície ocupada i el segon per 

l’ajut més elevat incorporat al règim del pagament únic, tot i tenir en compte l’ajut associat específic per a 

l’ametller de secà i l’avellaner. El primer l’any 2015 milloraria de mitjana un 45,56%, mentre el segon disminuiria 

de mitjana un 4,53%. El 2019, mentre l’ametller incrementaria lleugerament fins el 46,75%, l’avellaner només 

moderaria la seva disminució inicial al 4%. El grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model 

d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening i l’ajut associat en l’ametller se situaria el 2015, respecte al valor 

de referència del 2013, entre pèrdues fins a un -45,81% i guanys fins a un 136,94%, forquilla que per al 2019 se 

situaria entre un -31,81% i un 125,31%. Aquest grau de dispersió en l’avellaner se situaria el 2015, respecte al 

valor de referència del 2013, entre pèrdues fins a un -44,19% i guanys fins a un 35,13%, forquilla que per al  

2019 es situaria entre un -39,06% i un 31,06%. 

En el sector de l’arròs, tenint en compte els ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic i la 

modulació i disciplina financera estatals de l’any 2013, així com l’ajut associat específic, l’any 2015 empitjoraria 

de mitjana un 7,92% i el 2019 moderaria la seva disminució inicial al 7,13%. El grau de dispersió en el pagament 

bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening i l’ajut associat en l’arròs se situaria el 

2015, respecte al valor de referència del 2013, entre pèrdues fins a un -33,14% i guanys fins a un 17,31%, for-

quilla que per al 2019 es situaria entre un -29,64% i un 15,37%. 

En el sector de la vinya, tenint en compte només aquelles parcel·les que van rebre ajuts directes que van ser in-

corporats al règim del pagament únic de l’any 2013 (el 5,9% que ara passarà a ser el 76,51%), el grau de disper-

sió en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espanyol més el greening se situaria el 2015, 

respecte al valor de referència del 2013, entre pèrdues de fins a un -99,14% i un -52,54%, forquilla que per al 

2019 se situaria entre un -92,95% i un -51,02%. 

En el sector de l’oli d’oliva, tenint en compte els ajuts directes que van ser incorporats al règim del pagament únic 

de l’any 2013, l’any 2015 empitjoraria de mitjana un 40,87% i el 2019 la seva disminució inicial seria similar en 

situar-se en el 40,77%. El grau de dispersió en el pagament bàsic resultant del model d’aplicació a l’Estat espa-

nyol més el greening se situaria el 2015, respecte al valor de referència del 2013, entre pèrdues fins a un -

87,91% i guanys fins a un 6,17%, forquilla que per al 2019 se situaria entre un -82,50% i un 0,96%. Aquest resul-

tat amaga una gran variabilitat per comarques i, fins i tot, per municipis. Pel que fa a les comarques de l’Alt Camp, 

Baix Camp, Baix Penedès, Priorat, Tarragonès i Terra Alta, l’any 2015 empitjoraran de mitjana entre un 47,64% i 

un 59,96% i el 2019 la seva disminució inicial se situarà entre un 48,21% i un 59,32%. Pel que fa a les comar-

ques amb una gran presència de l’olivera, cal tenir en compte les següents disminucions mitjanes: el Baix Ebre, 

amb una forquilla que se situaria entre el -39,97 el 2015 i el -37,19% el 2019; el Montsià, entre el -21,96% i el -

23,93%; les Garrigues, entre el -21,96% i el -23,93; i el Segrià, entre el -16,55% i el -15,16%, respectivament.  
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En aquest context, el CTESC recomana: 

37. Les ajudes associades representarien a Catalunya entre el 9,4 i el 9,2% total d’ajuts directes estimats mentre 

que al conjunt d’Espanya suposarien entre el 12,08% i l’11,95% (2015 i 2019, respectivament). Això suposa 

una pèrdua de fons d’entre 6,6 i 7,1 milions d’euros anuals que donaria a entendre que els criteris que s’han 

establert per a les ajudes associades no tenen en compte la realitat productiva de Catalunya. Es recomana, 

per tant, tenir en compte aquest fet en la revisió de les ajudes associades que es realitzarà a mig termini.  

38. Defensar en la pròxima revisió del model d’aplicació de la PAC la superació de la manca d’equitat posada de 

relleu en el present estudi, en concret, la derivada del model de regionalització adoptat que comporta una 

pèrdua significativa de fons en relació amb altres zones de l’Estat i genera una important distorsió en els 

mercats.  

39. Defensar, en la pròxima revisió del model d’aplicació de la PAC, la incorporació de les superfícies excloses 

dels redefinits agricultors actius, tal com es recull a la recomanació 28 que afecta bàsicament els sectors de 

la vinya, la fruita dolça i l’horta, en l’assignació de drets de pagament bàsic, per evitar les distorsions que ge-

nera l’actual sistema.   

40. Defensar en la pròxima revisió del model d’aplicació de la PAC la incorporació d’un nou ajut associat per a 

l’olivera, però limitat exclusivament a les regions agroeconòmiques significativament afectades pel model de 

regionalització adoptat. A més, considerem necessari revisar l’ajut associat a l’avellaner per eliminar la seva 

convergència negativa.   

41. Aprofundir en l’anàlisi sobre l’impacte que tindrà l’aplicació del nou règim d’ajuts en els sectors ramaders, en 

especial com a conseqüència de l’esquema actual d’ajuts associats, per tal de valorar la necessitat de fer 

propostes concretes en la pròxima revisió. 
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7. ANNEXOS 

7.1. GLOSARI DE TERMES 

 Agricultor actiu: definit a l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 i concretat per l’acord de la Confe-

rència Sectorial de 21 de gener de 2014. El Reglament estableix una llista negativa de beneficiaris dels pa-

gaments directes (persones físiques o jurídiques, o grups de persones físiques o jurídiques, que gestionin ae-

roports, serveis ferroviaris, instal·lacions d’abastiment d’aigua, serveis immobiliaris, instal·lacions esportives i 

recreatives permanents), deixant als estats membres la possibilitat d’incloure algun altre tipus d’activitat no 

agrària a la llista. No obstant això, el Reglament estableix que aquests subjectes es consideraran agricultors 

actius si compleixen algun dels següents requisits: 

Que l’import anual dels pagaments directes és d’almenys el 5% dels ingressos totals que obtenen a partir 

d’activitats no agràries en l’exercici fiscal més recent. 

Que les seves activitats agràries no són insignificants. 

Que el seu objectiu principal social o comercial consisteix a exercir una activitat agrícola. 

A més, s’estableix que els estats membres poden decidir, a partir de criteris objectius, no concedir paga-

ments directes a persones físiques o jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques l’activitat agrària 

dels quals representi només una part insignificant del conjunt de les seves activitats econòmiques o que 

l’activitat principal o objecte social dels quals (en el cas que sigui empresa) no consisteixi en exercir una acti-

vitat agrària. El Reglament també estableix un topall d’import a partir del qual els agricultors no podran rebre 

pagaments directes (5.000 euros), cedint la potestat per fixar l’import concret als estats membres.  

La Conferència Sectorial concreta alguns aspectes de la definició per al cas d'Espanya. Així, estableix que no 

serà considerat agricultor actiu aquell, els ajuts directes del qual suposin més del 80% del total dels ingres-

sos agraris. Això no serà aplicable als agricultors que cobrin menys de 1.250 euros l'any en concepte d'ajuts 

directes. 

 Activitat agrària: definit a l’article 4.1.c) del Reglament (UE)1307/2013 i concretat per l’acord de la Confe-

rència Sectorial de 21 de gener de 2014. El Reglament defineix l’activitat agrària com: 

La producció, la cria o el cultiu de productes agraris, amb inclusió del cultiu, munyiment, cria d’animals i el 

manteniment d’animals a efectes agrícoles. 

El manteniment d’una superfície agrària en un estat adequat per a la pastura o cultiu sense cap acció prepa-

ratòria que vagi més enllà dels mètodes i maquinària agrícoles habituals basant-se en criteris que fixaran els 

estats membres. 

La realització d’una activitat mínima definida pels estats membres, en superfícies agràries naturalment man-

tingudes en un estat adequat per a la pastura o cultiu. 

L’acord de la Conferència Sectorial de 21 de gener complementa aquesta definició pel que fa a l’aplicació en 

l’àmbit estatal: l’activitat agrària podrà acreditar-se o bé mitjançant la producció, cria o cultiu de productes 

agraris (es precisarà la declaració de cultiu o explotació) o bé mitjançant el seu manteniment en estat ade-

quat per a la pastura o cultiu.  

El límit de 300 euros a partir del qual es poden rebre ajudes directes s’aplicarà a partir de la sol·licitud 

d’ajuda corresponent l’any 2017. S’estableix règim transitori: al 2015 s’aplicaran 100 euros com a límit i al 

2016 s’elevarà a 200 euros.  

 Ajuts acoblats: pagaments que es reben en funció de la producció. 

 Ajuts desacoblats/desconnectats: pagaments desvinculats de la producció.  
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 Assalariats eventuals: treballadors vinculats a l’explotació per contracte de caràcter eventual o sense contrac-

te, la prestació dels quals en l’explotació és de caràcter esporàdic o de temporada per a determinades feines 

agrícoles. El Cens té en compte el nombre de jornades completes treballades i en els censos anteriors al 

2009 es proporcionaven també dades relatives al sexe dels treballadors.  

 Assalariats fixos: assalariats que tenen la prestació continuada al llarg de l’any. Les dades del Cens recullen 

el nombre de persones contractades classificades per sexe, edat i intervals de jornades completes, o el seu 

equivalent, treballades en l’explotació. Inclou també el cap d’explotació, quan aquest no figura en la mà 

d’obra familiar. 

 Caps: Terme utilitzat com a unitat de mesura per comptabilitzar el nombre de bestiar (per exemple, nombre 

de caps de bovins), excepte per als ruscos, per als quals es fa servir el mot unitat. 

 Cap d’explotació: és la persona responsable de la gestió corrent i quotidiana de l’explotació agrària. El cap 

d’explotació coincideix generalment amb el titular. Si no coincideix, pot ser un altre membre de la família o 

una persona assalariada. Totes les explotacions en què el titular no és persona física han de tenir un cap 

d’explotació assalariat fix. Tota explotació agrària té però, un únic cap d’explotació.  

 Comarques agràries: la distribució de la superfície d’Espanya en comarques agràries va ser una iniciativa de 

l’antic Ministeri d’Agricultura que va tenir el seu origen a l’inici de la dècada dels 70 i es va materialitzar al 

1976 amb la publicació del document tècnic de la Secretaria General Tècnica Comarcalització agrària 

d’Espanya, responent a la necessitat d’agrupar els territoris en “unitats especials intermèdies entre la provín-

cia i el municipi que sense cap personalitat jurídicoadministrativa, tinguessin un caràcter uniforme des del 

punt de vista agrari, que permetés utilitzar-les com a unitats per a la planificació i execució de l’activitat del 

Ministeri.” En aquesta publicació la superfície espanyola s’agrupava en 322 comarques agràries. La utilitat 

d’aquesta divisió es va haver d’adaptar per a l’aplicació de mesures de la PAC ja que en alguns casos es refe-

renciaven als índexs de regionalització productiva associats a les diferents comarques agràries. Al 1996 el 

Ministeri publica una nova “comarcalització agrària” en la qual s’estableixen 326 comarques agràries. 

Segons la darrera publicació (2011), les comarques agràries de Catalunya són les següents (33 comarques 

agràries versus 41 comarques administratives): 

      

Anoia Cerdanya Segrià 

Bages Garrotxa Urgell 

Berguedà Gironès Vall d'Aran 

Maresme Selva Baix Ebre 

Moianès Ripollès Baix Penedès 

Osona Alt Urgell Camp de Tarragona 

Penedès Conca Conca de Barberà 

Vallès Occidental Garrigues Priorat - Prades 

Vallès Oriental Noguera Ribera d'Ebre 

Alt Empordà Pallars - Ribagorça Segarra (Tarragona) 

Baix Empordà Segarra (Lleida) Terra Alta 

http://www.magrama.gob.es/ca/ministerio/servicios/publicaciones/comarcas_agrarias-tomos.aspx 

 Contracte de parceria: definit a l’article 36 de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu: con-

tracte segons el qual el propietari o propietària cedeix al parcer o parcera l’explotació d’una finca a canvi 

d’una participació en els productes obtinguts, amb contribució o sense contribució del propietari o propietària 

en les despeses. Les parts corresponents al parcer o parcera i al propietari o propietària es poden convenir 

lliurement sense que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació de la finca. 

http://www.magrama.gob.es/ca/ministerio/servicios/publicaciones/comarcas_agrarias-tomos.aspx
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 Contracte de masoveria: definit a l’article 39 de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu: el 

conreador o conreadora té la condició de masover o masovera quan habita en el mas que hi ha a la finca com 

a obligació derivada del contracte. El masover o masovera no ha de pagar cap contraprestació per l’ús del 

mas, però aquest segueix la sort del contracte. El masover/a està obligat a explotar i conrear la finca o explo-

tació agrària segons l’ús i costum de bon pagès i portar a terme les altres activitats que li hagi encomanat el 

propietari o propietària, d’acord amb la naturalesa del contracte. La masoveria es regeix per allò que lliure-

ment hagin convingut les parts i, si no hi ha pacte, pels usos i costums de la comarca. 

 Cultius permanents: definit a l’article 4.1.g) del Reglament (UE)1307/2013: els cultius no sotmesos a la rota-

ció de cultius, diferents de les pastures i pasturatges permanents, que ocupin les terres durant un període de 

cinc anys o més i produeixin collites repetides, inclosos els vivers i els arbres forestals de cultiu curt. 

 Dimensió econòmica d’una explotació: dimensió determinada pel marge brut total (MBT) d'aquesta explota-

ció, que s'expressa en unitats de mesura comunitària anomenades UDE. Una explotació té una dimensió eco-

nòmica d'una UDE si el seu MBT és de 1.200 ecus, que equival aproximadament a 1.205 euros en el Cens de 

1999, a 960 euros en el de 1989 i a 1.000 ecus, que equivaldrien aproximadament a 601 euros, si fem refe-

rència al Cens de 1982. 

 Estrat: instrument de càlcul per configurar les regions (agroeconòmiques). 

 Explotació: definit a l’article 4.1.b) del Reglament (UE) 1307/2013: totes les unitats utilitzades per a activi-

tats agrícoles i administrades per un agricultor i situades al territori d’un mateix Estat membre. 

 Hectàrea: unitat de mesura de superfície equivalent a 1 hectòmetre quadrat, 100 àrees o 10.000 metres 

quadrats. Segons l’article 10 del Reglament (UE) 1307/2013, que estableix els requisits mínims per poder 

rebre pagaments directes els estats membres decidiran no concedir pagaments directes quan la superfície 

admesa de l’explotació per la qual se sol·liciten o s' han de concedir pagaments directes sigui inferior a una 

hectàrea o bé quan l’import sigui inferior a 100 euros.  S’atorga als estats membres la facultat d’optar pel 

compliment d’un o un altre llindars mínims en funció de les peculiaritats de la seva estructura agrària (per 

exemple, l’aplicació del llindar mínim d’una hectàrea resultaria ineficaç en els casos de les explotacions ra-

maderes sense terra). Tot i que el Reglament estableix aquests requisits mínims, faculta els estats membres 

a adaptar-los a la seva situació particular. 

 Índex de referència: mitjana de cada estrat. 

 Jornades treballades per persones no ocupades directament pel titular: nombre de jornades completes treba-

llades en l’explotació per persones que no estan ocupades directament pel titular durant el període de refe-

rència com, per exemple, autònoms o assalariats d’empreses contractades. S’exclouen els treballs efectuats 

per empreses de comptabilitat i els treballs d’ajut mutu en els quals no hi hagi remuneració.    

 Mà d’obra agrària a les explotacions: totes les persones que hagin superat l’edat d’escolaritat obligatòria 

(com a mínim, 17 anys) i que hagin realitzat treballs agraris durant el període de referència. També s’inclouen 

les persones que han arribat a l’edat de jubilació i continuen treballant a l’explotació. La mà d’obra pot ser 

familiar (titular, cònjuge i altres familiars) o assalariada (fixa, eventual i no contractada directament pel titu-

lar). Tota explotació agrària té un únic cap d’explotació.  

 Mà d’obra familiar: aquesta característica sols es recull per a aquelles explotacions agràries on el titular sigui 

persona física. Es considera mà d’obra familiar el titular, el seu cònjuge o parella i els altres membres de la 

família, sempre que facin feines agràries per a l’explotació, sigui de forma contínua o eventual, i com a assa-

lariats o no assalariats.  

Es consideren “altres membres de la família del titular” els ascendents, descendents i altres parents, incloses 

les persones emparentades per matrimoni o adopció, independentment que visquin a l’explotació o no.  

 Mà d’obra no familiar o assalariada: està constituïda per persones diferents del titular i dels membres de la 

família, les quals treballen a l’explotació i reben a canvi de la seva feina diners, espècies o totes dues coses 

alhora. Els socis d’una cooperativa o associació que realitzen treballs agrícoles a l’explotació, es consideren 
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mà d’obra no familiar, independentment que rebin o no un salari. Comprèn: assalariats fixos, assalariats 

eventuals i jornades treballades per persones no ocupades directament pel titular. 

 Marge brut d’una explotació: és la diferència entre el valor monetari de la producció bruta total i el valor de 

certs costos directes inherents a aquesta producció. Davant la impossibilitat d'obtenir directament aquest 

saldo individualment per a cada explotació, s'utilitza una mesura indirecta de marge brut, mitjançant el càlcul 

d'un coeficient normalitzat en l'àmbit de la comunitat autònoma, denominat marge brut estàndard (MBS), per 

a cada una de les activitats de l'explotació, entenent-se per activitat cada tipus de conreu o tipus de bestiar. 

Aquests coeficients, que determinen l'MBS de cada activitat, es basen en dades mitjanes calculades sobre un 

període de referència de tres anys i es concreten en uns valors unitaris (per hectàrea, per a cada tipus de 

conreu, i per cap, per a cada tipus de bestiar). Per al Cens de 1999, el període de referència dels MBS cor-

respon a la mitjana dels anys 1995, 1996 i 1997, mentre que per al Cens de 1989 correspon a la mitjana 

dels anys 1985, 1986 i 1987.Per a cada explotació el marge brut d'una certa activitat es calcula multiplicant-

ne la dimensió física, hectàrees o caps de bestiar segons els casos, pel coeficient corresponent. La suma dels 

marges bruts de totes les activitats de l'explotació dóna el marge brut total (MBT) d'aquesta explotació. Cal 

assenyalar que el procediment esmentat no és gaire precís pel que fa a la determinació individual de la di-

mensió econòmica de les explotacions, però resulta adient per efectuar la classificació posterior segons la 

seva orientació tecnicoeconòmica. En aquest sentit, cal tenir en compte que sols contribueixen a l'MBT d'una 

explotació les seves característiques ramaderes i les superfícies que constitueixen la SAU, a excepció dels 

guarets, les hortes familiars i altres conreus d'escassa importància. Així doncs, no contribueixen a l'MBT les 

superfícies d'altres terres, entre les quals les espècies arbòries forestals. 

 Orientació productiva: el sector productiu agropecuari al qual es dedica el titular d’una explotació. Un sector 

productiu pot tenir diverses orientacions productives (exemple: sector de la fruita seca: ametlles, avellanes...). 

 Orientació productiva pura: sector productiu agropecuari únic al qual es dedica el titular d’una explotació. 

 OTE (Orientació tecnicoeconòmica d’una explotació): Té com a finalitat la classificació d'una explotació se-

gons l'orientació dominant en el sistema de producció de l'explotació, d'acord amb les seves diferents activi-

tats. La seva finalitat és agrupar les explotacions agràries en classes disjuntes, relativament homogènies, ba-

sant-se en la proporció relativa de l'MBT que hi aporta cada cultiu i cada espècie de ramat. Aquesta tipologia 

s'ha creat com a eina d'anàlisi estadística per tal de respondre a les necessitats de la política agrària i per-

met: l'anàlisi de la situació de les explotacions basada en criteris econòmics; la possibilitat de comparar la si-

tuació de les explotacions entre les diferents classes de la tipologia i els diferents estrats, entre les diferents 

regions de la Unió Europea i en els diferents períodes de temps, i permet relacionar la dimensió econòmica 

de les explotacions amb la seva dimensió física i amb el treball.  

 Producció estàndard d’una explotació: valor de la producció que correspon a cada una de les activitats agrà-

ries de l'explotació, cada tipus de conreu o tipus de bestiar, calculat segons el valor mitjà assignat a aquella 

activitat en l'àmbit de la comunitat autònoma. S'entén per valor de producció d'una activitat agrària el valor 

monetari de la seva producció bruta al preu de sortida de l'explotació. Els valors es calculen aplicant el coefi-

cient que correspon a una determinada activitat agrària pel nombre d'unitats (hectàrees o caps) que té l'ex-

plotació, sense incloure-hi l'IVA, ni els impostos sobre els productes, ni els pagaments directes. Les producci-

ons estàndards corresponen a un període de producció de 12 mesos (la campanya agrícola 2008–2009). Per 

a aquells productes vegetals i animals per als quals la duració del període sigui superior o inferior als 12 me-

sos, es calcula una PE que es correspongui amb la producció anual de 12 mesos. Aquests coeficients que de-

terminen la PE de cada activitat, els determina el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i es ba-

sen en dades mitjanes calculades sobre un període de referència de cinc anys que s'actualitzen periòdica-

ment segons les tendències econòmiques. La suma de les produccions estàndards de totes les activitats de 

l'explotació donarà la PET d'aquesta explotació. 

 Regió (agroeconòmica): aquells tipus de superfície que tinguin el mateix import unitari d’ajuda. Per exemple, 

una zona agronòmica o regió pot incloure un tipus de superfície de secà de 100 euros per hectàrea i un tipus 

de superfície de cultiu permanent  de 100 euros per hectàrea.  

Segons el Reglament 1307/2013, les regions s’han de definir segons criteris objectius i no discrim inatoris, 

com les característiques agronòmiques i socioeconòmiques, el seu potencial agrari regional o la seva estruc-

tura institucional o administrativa. 



IMPACTE DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A CATALUNYA 

 

183 

L’Acord de la Conferència Sectorial de 21 de gener estableix que les regions en el nou model de regionalitza-

ció a Espanya s’establiran agrupant en una mateixa regió les comarques i tipus de superfície amb imports 

d’ajuda per hectàrea similars, amb l’objectiu de minimitzar l’efecte de la convergència dels imports d’ajuda 

entre els beneficiaris. L’acord també assenyala que convé que el model reculli entre 22 i 24 regions, evitant 

una fragmentació excessiva . Cada regió estarà composada per les comarques i tipus de superfície les ajudes 

de les quals siguin similars l’any 2013. 

 Sector productiu agropecuari: segons el FEGA, els principals sectors productius són: 

    

Oli d’oliva Herbacis 

Cotó Lactis 

Apicultura Lleguminoses 

Arròs Mesures de promoció 

Sucre Oví i cabrum 

Boví Porcí 

Cultius energètics Tabac 

Farratges Vi 

Fruites i hortalisses   

 Superfície agrària útil (SAU): terreny constituït per les superfícies de terres llaurades i les pastures perma-

nents. 

 Tipus de cultiu: allò que planta un agricultor. 

 Tipus de superfície: hi ha quatre tipus de superfície en el model establert per la nova PAC: 

Terres de cultiu de secà 

Terres de cultiu de regadiu 

Cultius permanents 

Pastures 

 Titular de l’explotació: persona física o jurídica que, actuant amb llibertat i autonomia, assumeix el risc eco-

nòmic d’una explotació agrària. L’explotació la pot dirigir el titular mateix o una altra persona i és independent 

del règim de tinença de la terra (en propietat, en arrendament, en parceria, etc.).  

 Unitat de treball per any (UTA): unitat equivalent al treball que fa una persona a temps complet durant un any 

(228 jornades o més). L’equivalència entre les jornades laborals i les UTA és la següent:  

De 0 a menys de 57 jornades  0 a 0,24 UTA 

De 57 a menys de 114 jornades  0,25 a 0,49 

De 114 a menys de 171 jornades 0,50 a 0,74 

De 171 a menys de 228 jornades  0,75 a 0,99 

De 228 i més jornades  1 UTA 

 Unitats ramaderes: s'obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per tal de presentar 

en una mateixa unitat d'equivalència les diferents espècies. Aquests coeficients són: vaques de llet: 1; altres 
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vaques: 0,8; bovins mascles de 24 mesos i més: 1; vaques braves de 24 mesos i més: 0,8; bovins de 12 a 

menys de 24 mesos: 0,7; bovins de menys de 12 mesos: 0,4; ovins: 0,1; cabrum: 0,1; truges: 0,5; truges per 

a reposició: 0,5; garrins: 0,027; altres porcins: 0,3; equins: 0,8; gallines: 0,014; polletes destinades a pondre: 

0,014; pollastres i galls: 0,007; galls dindis, ànecs, oques i pintades: 0,03; altres tipus d'aviram: 0,03; coni-

lles mares: 0,02. S'han d'exceptuar els ruscos i els estruços, que no es converteixen a URs. 

7.2. ANÀLISI DELS LLIGAMS DEL SECTOR AGRORAMADER CATALÀ  A PARTIR DE LES 

TAULES INPUT OUTPUT 2011. ANNEX METODOLÒGIC I EXPOSICIÓ DE RESULTATS 

L’annex metodològic 1 recull els resultats principals dels exercicis d’anàlisi de les Taules input-output que recull el 

sisè epígraf del capítol 2, on s’analitza la importància del sector agropecuari en el context de l’economia catalana.  

Per dur a terme aquesta anàlisi s’ha emprat el marc TIOC que ofereix Idescat computat per a l’any 2011. Sobre la 

base de les estimacions de l’Idescat, l’anàlisi s’ha limitat a analitzar els impactes creuats de l’activitat econòmica 

dels sectors sobre el conjunt de l’economia.  

En el conjunt de taules següents es presenten els principals resultats. Primerament, es recullen els principals re-

sultats dels càlculs dels diversos components dels coeficients d’Streit, és a dir, els Lligams Específics de l’Oferta 

(LEO), els Lligams Específics de la Demanda (LED), i finalment els Coeficients d’Streit, que són la suma de tots els 

anteriors per a cadascun dels sectors base relacionats. El càlcul de cadascun dels components s’ha efectuat de 

la manera següent: 

Formulació Descripció 
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i

ij

ij

ij
x

x
LED  Lligams específics de demanda (LED): recull la importància rela-

tiva dels usos de productes intermedis de j que procedeixen de i 

sobre el conjunt d’usos de j 
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1  
El Coeficient d’Streit s’obté de la ponderació dels quatre lligams 

creuats de cada sector respecte de totes els altres. El coeficient 

es mou entre 0 i 1 i recull el nivell d’interdependència de cada 

branca amb la relacionada, que és màxim quan val 1 

 
i

ijj CESCLG   
 El coeficient de Lligam Global recull la relació de cada branca 

productiva amb el conjunt del sistema productiu i s’obté sumant 

tots els CES per a cadascuna de les branques. 

Atès que el càlcul dels components dels coeficients d’Streit s’ha de dur a terme amb relació a un determinat sec-

tor, els resultats de l’exercici es reprodueixen aquí per al sector agrari, donant totes les relacions de cada sector 

amb aquest, pel sector ramader (incloent-hi també serveis agraris) i finalment per al conjunt del sector agropecu-

ari, resultat que s’ha obtingut de l’elaboració d’una nova matriu de coeficients a partir del valor inicial estimat de 

consums intermedis de cadascun dels sectors anteriors.163 El Coeficient de lligams globals queda recollit a la dar-

rera taula. 

Les darreres taules recullen altres indicadors que permeten també avaluar la dimensió de la interacció dels tres 

sectors analitzats sobre el conjunt de l’economia. Per començar inclouen els multiplicadors de la matriu inversa 

de Leontief amb relació a la producció total, a la ocupació, i al VAB, indicadors que mostren com es tradueix en 

termes de Producció total generada, VAB i ocupació l’augment de la demanda de cada sector.164  

 

 

                                                           
163 Cal tenir en compte que els resultats obtinguts per aquest procediment són aproximatius, atès que no s’han obtingut directament del pro-

cés d’estimació TIOC elaborat per Idescat.  
164 En aquest cas els càlculs per als sectors agrari i ramader són extrets directament dels que va publicar i calcular Idescat, disponibles al seu 

web al mes de juliol de 2015. Les dades sobre sector agropecuari són dades calculades reconfigurant la matriu de consums intermedis de la 

taula simètrica i elaborant novament la matriu de coeficients i la matriu inversa de Leontief amb els dos sectors agregats. Aquesta operació 

ofereix només uns resultats aproximatius. 
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Formulació del Coeficient de poder de dispersió Formulació del coeficient de sensibilitat 
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Finalment també es recullen els  coeficients de poder de Dispersió de Rasmussen i el Coeficient de Sensibilitat 

del mateix autor, calculats a partir de la Matriu Inversa de Leontieff.165 

Ambdós coeficients comparen la capacitat d’arrossegament i de resposta envers la demanda de cada sector, amb 

la mitjana aritmètica de la del conjunt de sectors de l’economia. En els càlculs exposats a la darrera taula, els co-

eficients no s’han ponderat per la importància relativa de la demanda de cada sector, fet que hauria matisat els 

resultats pels sectors agropecuaris, atesa la seva escassa importància en termes de demanda agregada final.    

 

  

                                                           
165 Vegeu una exposició del procediment de càlcul dels coeficient exposats a Múñoz, Iráizoz i Rapún (2008). 

Determina en quina mesura la capaci-

tat d’arrossegament d’una branca es 

troba per sobre de la mitjana de la del 

conjunt de branques o per sota. 

Determina en quina mesura la respos-

ta a un increment unitari de la deman-

da sobre una branca es troba per so-

bre de la mitjana de la del conjunt de 

branques o per sota. 
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TAULA 37.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector agropecuari amb la resta de sectors segons 

la TIOC2011. Catalunya   

  

 Coeficients d’Streit  

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn 

Total agropecuari 0,087 3 0,087 5 0,054 3 0,054 5 0,071 6 

Productes de la silvicultura i 

forestals 0 37 - - - 19 - - 0 33 

Peix i altres productes pesca 

i aqüicultura - - - - - - - - - - 

Productes indústries extracti-

ves 0 34 - - - 27 - - 0 41 

Carn i productes carnis - - 0,348 2 0,58 - 0,58 1 0,232 3 

Llet i productes lactis 0 38 0,463 1 0,079 31 0,079 3 0,136 5 

Begudes - - 0,101 4 0,076 - 0,076 4 0,044 8 

Altres productes alimentaris i 

tabac 0,531 1 0,116 3 0,157 2 0,157 2 0,282 2 

Productes tèxtils - - 0,007 7 0,003 - 0,003 8 0,002 20 

Peces de vestir - - - - - - - - - - 

Cuir, productes cuir i calçat - - 0 17 0 - 0 22 0 48 

Fusta i productes fusta, exc. 

mobles; cistelleria 0 39 - - - 37 - - 0 52 

Paper i productes paper 0 31 - - - 40 - - 0 53 

Serveis impressió i reproduc-

ció mat. enregistrat - - - - - - - - - - 

Coc i productes de refinació 

del petroli 0,006 14 - - - 8 - - 0,005 16 

Productes químics 0,026 7 - - - 10 - - 0,009 13 

Productes farmacèutics 0,001 22 - - - 17 - - 0,001 27 

Productes de cautxú i plàs-

tics 0 30 0 22 0 35 0 20 0 42 

Altres productes minerals no 

metàl·lics 0 40 - - - 42 - - 0 56 

Productes de metal·lúrgia - - - - - - - - - - 

Productes metàl·lics, exc. 

maquinària - - - - - - - - - - 

Productes informàtics i elec-

trònics 0 25 - - - 12 - - 0,002 21 

Material i equips elèctrics - - - - - - - - - - 

Maquinària i equips ncaa 0 32 - - - 32 - - 0 46 

Vehicles motor, remolcs i 

semiremolcs - - - - - - - - - - 

Altres materials de transport - - - - - - - - - - 

Mobles - - - - - - - - - - 

CESij: Coeficient d’Streit del sector agrari respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

 (*) Calculat amb el sector agrari com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de TIOC2001. Idescat. 
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TAULA 37.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector agropecuari amb la resta de sectors segons 

la TIOC2011. Catalunya  (CONTINUACIÓ) 

  

 Coeficients d’Streit  

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn 

Altres productes manufactu-

rats - - - - - - - - - - 

Serveis reparació i instal·lació 

maquinària i equips 0,041 4 - - - 4 - - 0,022 9 

Serveis producció i distribu-

ció energia elèctrica 0,011 12 - - - 14 - - 0,004 18 

Gas manufacturat i serveis 

distribució gas 0,004 15 - - - 16 - - 0,002 22 

Aigua natural; serveis trac-

tament i distribució aigua 0,023 9 - - - 5 - - 0,017 10 

Serveis gestió residus i sane-

jament 0 28 - - - 30 - - 0 43 

Treballs de construcció 0,037 5 - - - 13 - - 0,011 12 

Serveis venda i reparació ve-

hicles motor i motocicletes 0,001 18 - - - 20 - - 0,001 29 

Serveis comerç engròs i in-

termediaris, exc. vehicles 

motor 0,122 2 0,011 6 0,038 7 0,038 6 0,049 7 

Serveis comerç detall, exc. 

vehicles motor i motocicletes 0,029 6 0 21 0 6 0 13 0,015 11 

Serveis transport per ferro-

carril - - 0,001 15 0 - 0 19 0 37 

Altres serveis transport ter-

restre de passatgers - - - - - - - - - - 

Serveis transport mercaderi-

es per carretera i per cano-

nada 0,023 10 - - - 11 - - 0,008 14 

Serveis transport marítim i 

per vies navegació interiors 0 41 - - - 28 - - 0 45 

Serveis transport aeri - - - - - - - - - - 

Serveis emmagatzematge i 

serveis auxiliars transport 0,001 20 - - - 39 - - 0 40 

Serveis correus i missatgeria - - - - - - - - - - 

Serveis d'allotjament 0 29 0,002 11 0,001 33 0,001 10 0,001 28 

Serveis de menjars i begudes 0 33 0,005 8 0,008 29 0,008 7 0,004 19 

Serveis edició - - - - - - - - - - 

Serveis cinema i vídeo; enre-

gistrament de so - - 0 18 0 - 0 21 0 47 

Serveis ràdio i televisió - - - - - - - - - - 

Serveis telecomunicacions 0,001 21 - - - 21 - - 0 31 

Serveis informació i tecnolo-

gies de la informació - - 0,001 16 0 - 0 16 0 39 

Serveis financers, exc. asse-

gurances i fons pensions 0,012 11 - - - 15 - - 0,004 17 

Serveis assegurances i fons 

pensions, exc. SS obligatòria 0,01 13 - - - 9 - - 0,005 15 

Serveis auxiliars serveis fi-

nancers i assegurances 0 24 - - - 26 - - 0 36 

CESij: Coeficient d’Streit del sector agrari respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

 (*) Calculat amb el sector agrari com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de TIOC2001. Idescat. 
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TAULA 37.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector agropecuari amb la resta de sectors segons 

la TIOC2011. Catalunya  (CONTINUACIÓ) 

  

 Coeficients d’Streit  

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn 

Serveis immobiliaris 0,003 16 - - - 25 - - 0,001 24 

Serveis jurídics, comptables, 

de seu central i consultoria 0,001 19 - - - 34 - - 0 35 

Serveis tècnics arquitectura i 

enginyeria 0 42 - - - 43 - - 0 57 

Serveis recerca i desenvolu-

pament 0 26 0,002 13 0 22 0 14 0,001 26 

Serveis publicitat i estudis de 

mercat - - - - - - - - - - 

Altres serveis professionals i 

tècnics 0,001 23 - - - 23 - - 0 34 

Serveis veterinaris 0,025 8 - - - 1 - - 0,193 4 

Serveis de lloguer 0 27 - - - 36 - - 0 44 

Serveis relacionats amb l'o-

cupació 0 35 - - - 38 - - 0 51 

Serveis agències de viatges i 

operadors turístics - - - - - - - - - - 

Serveis de seguretat i inves-

tigació - - - - - - - - - - 

Serveis per a edificis i de jar-

dineria 0,002 17 0,004 9 0,001 18 0,001 11 0,002 23 

Serveis administratius d'ofi-

cina i de suport 0 43 - - - 41 - - 0 55 

Serveis Administració públi-

ca, defensa i SS obligatòria - - 0 23 0 - 0 18 0 54 

Serveis educació, exc. supe-

rior - - 0,002 12 0 - 0 12 0,001 30 

Serveis educació superior - - 0 19 0 - 0 23 0 50 

Altres serveis educació - - - - - - - - - - 

Serveis hospitalaris - - 0 20 0 - 0 17 0 49 

Serveis mèdics i odontològics - - - - - - - - - - 

Serveis socials - - 0,001 14 0 - 0 15 0 32 

Serveis creació, artístics, es-

pectacles, biblioteques i mu-

seus - - - - - - - - - - 

Serveis relacionats amb jocs 

atzar i apostes - - - - - - - - - - 

Serveis esportius, recreatius i 

entreteniment - - 0,003 10 0,001 - 0,001 9 0,001 25 

Serveis proporcionats per as-

sociacions 0 36 - - - 24 - - 0 38 

Serveis reparació ordinadors, 

efectes personals i domès-

tics - - - - - - - - - - 

Altres serveis personals - - - - - - - - - - 

Serveis de les llars - - - - - - - - 1,129 1 

CESij: Coeficient d’Streit del sector agrari respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

 (*) Calculat amb el sector agrari com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de TIOC2001. Idescat. 
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TAULA 38.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector agrari amb la resta de sectors segons la 

TIOC2011. Catalunya 

  

 Coeficients de Streit 

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn 

Productes agrícoles 0,21 1 0,21 1 0,09 1 0,09 3 0,15 1 

Productes ramaders i serveis agraris 0,09 5 0,04 4 0,01 4 0,07 4 0,05 4 

Productes de la silvicultura i forestals 0 23 - 0 0 11 - 0 0 26 

Peix i altres productes pesca i aqüicultura - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes indústries extractives - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Carn i productes carnis - 0 0 7 - 0 0,03 6 0,01 12 

Llet i productes lactis - 0 0 15 - 0 0 18 0 42 

Begudes - 0 0,1 2 - 0 0,28 2 0,09 3 

Altres productes alimentaris i tabac - 0 0,1 3 - 0 0,49 1 0,15 2 

Productes tèxtils - 0 0,01 5 - 0 0,01 7 0 16 

Peces de vestir - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Cuir, productes cuir i calçat - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Fusta i productes fusta, exc. mobles; ciste-

lleria 0 24 - 0 0 21 - 0 0 35 

Paper i productes paper 0 21 - 0 0 25 - 0 0 33 

Serveis impressió i reproducció mat. enre-

gistrat - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Coc i productes de refinació del petroli 0,01 13 - 0 0 8 - 0 0 17 

Productes químics 0,14 3 - 0 0,01 5 - 0 0,04 7 

Productes farmacèutics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes de cautxú i plàstics - 0 0 16 - 0 0 14 0 38 

Altres productes minerals no metàl·lics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes de metal·lúrgia - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes metàl·lics, exc. maquinària - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes informàtics i electrònics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Material i equips elèctrics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Maquinària i equips ncaa - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Vehicles motor, remolcs i semiremolcs - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres materials de transport - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Mobles - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

CESij: Coeficient d’Streit del sector agrari respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

 (*) Calculat amb el sector agrari com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat. 
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TAULA 38.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector agrari amb la resta de sectors segons la 

TIOC2011. Catalunya (CONTINUACIÓ) 

  

 Coeficients d’Streit 

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn 

Altres productes manufacturats - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis reparació i instal·lació maquinària i 

equips 0,09 6 - 0 0,02 3 - 0 0,03 8 

Serveis producció i distribució energia 

elèctrica 0,02 10 - 0 0 12 - 0 0 15 

Gas manufacturat i serveis distribució gas 0 15 - 0 0 14 - 0 0 21 

Aigua natural; serveis tractament i distri-

bució aigua 0,11 4 - 0 0,04 2 - 0 0,04 6 

Serveis gestió residus i sanejament - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Treballs de construcció 0,07 7 - 0 0 10 - 0 0,02 9 

Serveis venda i reparació vehicles motor i 

motocicletes 0 17 - 0 0 18 - 0 0 23 

Serveis comerç engròs i intermediaris, exc. 

vehicles motor 0,15 2 0 12 0,01 7 0,01 8 0,04 5 

Serveis comerç detall, exc. vehicles motor i 

motocicletes 0,02 11 0 18 0 9 0 15 0 13 

Serveis transport per ferrocarril - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres serveis transport terrestre de pas-

satgers - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis transport mercaderies per carrete-

ra i per canonada 0,02 9 - 0 0 13 - 0 0 14 

Serveis transport marítim i per vies nave-

gació interiors - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis transport aeri - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis emmagatzematge i serveis auxili-

ars transport 0 19 - 0 0 28 - 0 0 28 

Serveis correus i missatgeria - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis d'allotjament - 0 0 9 - 0 0 9 0 22 

Serveis de menjars i begudes - 0 0,01 6 - 0 0,03 5 0,01 11 

Serveis edició - 0                 -      0 - 0 - 0 - 0 

Serveis cinema i vídeo; enregistrament de 

so - 0 0 14 - 0 0 16 0 34 

Serveis ràdio i televisió - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis telecomunicacions - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis informació i tecnologies de la in-

formació - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis financers, exc. assegurances i fons 

pensions 0,01 12 - 0 0 15 - 0 0 18 

Serveis assegurances i fons pensions, exc. 

SS obligatòria 0,05 8 - 0 0,01 6 - 0 0,01 10 

Serveis auxiliars serveis financers i asse-

gurances 0 18 - 0 0 17 - 0 0 25 

CESij: Coeficient d’Streit del sector agrari respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

 (*) Calculat amb el sector agrari com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat. 
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TAULA 38.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector agrari amb la resta de sectors segons la 

TIOC2011. Catalunya (CONTINUACIÓ) 

  

 Coeficients d’Streit 

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn  Valor  Rn 

Serveis immobiliaris 0,01 14 - 0 0 20 - 0 0 20 

Serveis jurídics, comptables, de seu central 

i consultoria 0 20 - 0 0 27 - 0 0 27 

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis recerca i desenvolupament 0 25 - 0 0 23 - 0 0 36 

Serveis publicitat i estudis de mercat - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres serveis professionals i tècnics 0 22 - 0 0 22 - 0 0 31 

Serveis veterinaris - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis de lloguer 0 26 - 0 0 29 - 0 0 41 

Serveis relacionats amb l'ocupació 0 27 - 0 0 24 - 0 0 37 

Serveis agències de viatges i operadors tu-

rístics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis de seguretat i investigació - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis per a edificis i de jardineria 0 16 0 8 0 16 0 10 0 19 

Serveis administratius d'oficina i de suport 0 28                 -      0 0 26 - 0 0 40 

Serveis Administració pública, defensa i SS 

obligatòria - 0 0 19 - 0 0 19 0 43 

Serveis educació, exc. superior - 0 0 13 - 0 0 12 0 30 

Serveis educació superior - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres serveis educació - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis hospitalaris - 0 0 17 - 0 0 17 0 39 

Serveis mèdics i odontològics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis socials - 0 0 11 - 0 0 13 0 29 

Serveis creació, artístics, espectacles, bi-

blioteques i museus - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis relacionats amb jocs atzar i apos-

tes - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis esportius, recreatius i entreteni-

ment - 0 0 10 - 0 0 11 0 24 

Serveis proporcionats per associacions 0 29 - 0 0 19 - 0 0 32 

Serveis reparació ordinadors, efectes per-

sonals i domèstics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres serveis personals - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis de les llars - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

CESij: Coeficient d’Streit del sector agrari respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector agrari com a referència constant) 

(*) Calculat amb el sector agrari com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat. 
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TAULA 39.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector ramader i de serveis agraris amb la resta 

de sectors segons la TIOC2011. Catalunya 

  

 Coeficients d’Streit 

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

Productes agrícoles 0,04 3 0,09 3 0,07 3 0,01 5 0,05 5 

Productes ramaders i serveis agraris 0 13 0 6 0 16 0 6 0 14 

Productes de la silvicultura i forestals - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Peix i altres productes pesca i aqüicultura - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes indústries extractives 0 32 - 0 0 23 - 0 0 33 

Carn i productes carnis - 0 0,34 2 - 0 0,79 1 0,28 1 

Llet i productes lactis 0 33 0,46 1 0 29 0,11 2 0,14 4 

Begudes - 0 0 15 - 0 0 12 0 40 

Altres productes alimentaris i tabac 0,65 1 0,02 4 0,32 2 0,03 4 0,26 2 

Productes tèxtils - 0 0 17 - 0 0 15 0 45 

Peces de vestir - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Cuir, productes cuir i calçat - 0 0 13 - 0 0 19 0 43 

Fusta i productes fusta, exc. mobles; cistelleria - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Paper i productes paper 0 34 - 0 0 39 - 0 0 51 

Serveis impressió i reproducció mat. enregistrat - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Coc i productes de refinació del petroli 0 11 - 0 0,01 8 - 0 0 13 

Productes químics 0 35 - 0 0 41 - 0 0 53 

Productes farmacèutics 0 21 - 0 0 15 - 0 0 20 

Productes de cautxú i plàstics 0 29 - 0 0 32 - 0 0 38 

Altres productes minerals no metàl·lics 0 36 - 0 0 38 - 0 0 50 

Productes de metal·lúrgia - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes metàl·lics, exc. maquinària - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Productes informàtics i electrònics 0 24 - 0 0,01 7 - 0 0 15 

Material i equips elèctrics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Maquinària i equips ncaa 0 30 - 0 0 30 - 0 0 42 

Vehicles motor, remolcs i semiremolcs - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres materials de transport - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Mobles - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

CESij: Coeficient d’Streit del sector ramader i de serveis agraris respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector ramader i de serveis agraris com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector ramader i de serveis agraris com a referència constant) 

 (*) Calculat amb Sector ramader i de serveis agraris com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat. 
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TAULA 39.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector ramader i de serveis agraris amb la resta 

de sectors segons la TIOC2011.Catalunya. (CONTINUACIÓ) 

  

 Coeficients d’Streit 

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

Altres productes manufacturats - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis reparació i instal·lació maquinària i equips 0,03 5 - 0 0,03 5 - 0 0,01 8 

Serveis producció i distribució energia elèctrica 0,01 10 - 0 0 11 - 0 0 12 

Gas manufacturat i serveis distribució gas 0 12 - 0 0 13 - 0 0 16 

Aigua natural; serveis tractament i distribució aigua 0 15 - 0 0 12 - 0 0 17 

Serveis gestió residus i sanejament 0 26 - 0 0 28 - 0 0 35 

Treballs de construcció 0,03 7 - 0 0 14 - 0 0,01 10 

Serveis venda i reparació vehicles motor i motoci-

cletes 0 19 - 0 0 21 - 0 0 26 

Serveis comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles 

motor 0,12 2 0,01 5 0,02 6 0,05 3 0,05 6 

Serveis comerç detall, exc. vehicles motor i motoci-

cletes 0,03 4 0 16 0,03 4 0 9 0,02 7 

Serveis transport per ferrocarril - 0 0 10 - 0 0 16 0 30 

Altres serveis transport terrestre de passatgers - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis transport mercaderies per carretera i per 

canonada 0,02 8 - 0 0,01 9 - 0 0,01 9 

Serveis transport marítim i per vies navegació inte-

riors 0 37 - 0 0 25 - 0 0 39 

Serveis transport aeri - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis emmagatzematge i serveis auxiliars trans-

port 0 22 - 0 0 35 - 0 0 34 

Serveis correus i missatgeria - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis d'allotjament 0 27 - 0 0 31 - 0 0 36 

Serveis de menjars i begudes 0 31 0 19 0 27 0 13 0 31 

Serveis edició - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis cinema i vídeo; enregistrament de so - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis ràdio i televisió - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis telecomunicacions 0 20 - 0 0 18 - 0 0 24 

Serveis informació i tecnologies de la informació - 0 0 12 - 0 0 11 0 32 

Serveis financers, exc. assegurances i fons pensi-

ons 0,01 9 - 0 0 10 - 0 0 11 

Serveis assegurances i fons pensions, exc. SS obli-

gatòria 0 16 - 0 0 17 - 0 0 21 

Serveis auxiliars serveis financers i assegurances 0 38 - 0 0 37 - 0 0 49 

CESij: Coeficient d’Streit del sector ramader i de serveis agraris respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector ramader i de serveis agraris com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector ramader i de serveis agraris com a referència constant) 

(*) Calculat amb Sector ramader i de serveis agraris com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat. 

 

 

 

 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 

194 

TAULA 39.  Coeficients d’Streit a partir de les interrelacions del sector ramader i de serveis agraris amb la resta 

de sectors segons la TIOC2011.Catalunya. (CONTINUACIÓ) 

  

 Coeficients d’Streit 

LEOia LEOaj LEDia LEDaj CESia 

 Valor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

 Va-

lor  Rn 

Serveis immobiliaris 0 14 - 0 0 24 - 0 0 19 

Serveis jurídics, comptables, de seu central i con-

sultoria 0 18 - 0 0 33 - 0 0 28 

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 0 39 - 0 0 40 - 0 0 52 

Serveis recerca i desenvolupament 0 25 0 7 0 20 0 10 0 18 

Serveis publicitat i estudis de mercat - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres serveis professionals i tècnics 0 23 - 0 0 22 - 0 0 27 

Serveis veterinaris 0,03 6 - 0 0,75 1 - 0 0,19 3 

Serveis de lloguer 0 28 - 0 0 34 - 0 0 37 

Serveis relacionats amb l'ocupació 0 40 - 0 0 36 - 0 0 47 

Serveis agències de viatges i operadors turístics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis de seguretat i investigació - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis per a edificis i de jardineria 0 17 - 0 0 19 - 0 0 23 

Serveis administratius d'oficina i de suport - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis Administració pública, defensa i SS obliga-

tòria - 0 0 20 - 0 0 17 0 48 

Serveis educació, exc. superior - 0 0 9 - 0 0 8 0 25 

Serveis educació superior - 0 0 14 - 0 0 20 0 44 

Altres serveis educació - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis hospitalaris - 0 0 18 - 0 0 18 0 46 

Serveis mèdics i odontològics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis socials - 0 0 11 - 0 0 14 0 29 

Serveis creació, artístics, espectacles, biblioteques i 

museus - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis relacionats amb jocs atzar i apostes - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis esportius, recreatius i entreteniment - 0 0 8 - 0 0 7 0 22 

Serveis proporcionats per associacions 0 41 - 0 0 26 - 0 0 41 

Serveis reparació ordinadors, efectes personals i 

domèstics - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Altres serveis personals - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Serveis de les llars - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

CESij: Coeficient d’Streit del sector ramader i de serveis agraris respecte de la resta. 

LEOij: Coeficient de Lligams específics d'oferta entre els sectors i i j (sector ramader i de serveis agraris com a referència constant) 

LEDij: Coeficient de Lligams específics de demanda entre els sectors i i j (sector ramader i de serveis agraris com a referència constant) 

(*) Calculat amb sector ramader i de serveis agraris com a referència constant respecte de cadascun dels altres sectors. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat. 
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TAULA 40.  Coeficients d’Streit globals, coeficients de Rasmussen i multiplicadors sobre la producció, la ocupació 

i el VAB de cada sector segons la TIOC 2011.  Catalunya 

  

Multiplicadors de la matriu inversa de 

Leontief 

Coeficients de Rasmus-

sen 

Coeficients 

d’Streit 

Producció 

Llocs de 

treball (per 

milió d'eu-

ros) 

Valor afe-

git 

PD Ras-

mussen 

SD Ras-

mussen CLGj 

Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn 

Sector agropecuari 1,8 5 18,63 48 0,69 15 1,2 5 1,24 13 1,13 17 

Productes agrícoles 1,41 56 32,16 6 0,91 8 0,86 45 0,94 56 0,67 68 

Productes ramaders i serveis agraris 1,99 3 12,12 40 0,58 63 1,1 19 1,32 3 1,05 24 

Productes de la silvicultura i forestals 1,49 42 44,2 2 0,93 4 0,85 46 0,99 42 0,73 61 

Peix i altres productes pesca i aqüicultura 1,56 30 15,37 23 0,67 52 0,68 78 1,04 30 0,52 80 

Productes indústries extractives 1,55 33 8,53 65 0,8 30 0,71 68 1,03 33 0,58 78 

Carn i productes carnis 2,23 1 11,22 46 0,53 69 1,01 29 1,49 1 1,16 16 

Llet i productes lactis 1,87 4 8,05 66 0,53 70 0,72 65 1,24 4 0,63 72 

Begudes 2,02 2 10,45 50 0,65 56 0,88 39 1,35 2 0,95 34 

Altres productes alimentaris i tabac 1,63 18 8,91 61 0,48 72 1,35 12 1,09 18 1,41 10 

Productes tèxtils 1,66 14 11,86 42 0,58 64 0,86 44 1,1 14 0,9 40 

Peces de vestir 1,5 41 10,36 51 0,58 62 0,7 73 1 41 0,8 56 

Cuir, productes cuir i calçat 1,62 20 10,15 53 0,56 67 0,76 59 1,08 20 0,84 52 

Fusta i productes fusta, exc. mobles; cistelle-

ria 1,68 10 15,45 22 0,65 58 0,83 48 1,12 10 0,88 43 

Paper i productes paper 1,6 23 6,18 72 0,5 71 1,2 15 1,07 23 1,05 23 

Serveis impressió i reproducció mat. enregis-

trat 1,62 21 13,14 36 0,66 54 1,42 9 1,08 21 1,06 22 

Coc i productes de refinació del petroli 1,27 73 1,1 82 0,14 82 0,86 40 0,85 73 0,68 65 

Productes químics 1,53 37 4,58 77 0,38 79 1,41 10 1,02 37 1,9 4 

Productes farmacèutics 1,44 51 6,06 73 0,56 66 0,72 67 0,96 51 1,03 26 

Productes de cautxú i plàstics 1,42 54 7,01 71 0,43 76 0,92 36 0,94 54 0,82 55 

Altres productes minerals no metàl·lics 1,67 11 10,69 49 0,66 55 0,86 42 1,12 11 0,85 48 

Productes de metal·lúrgia 1,57 28 5,76 75 0,38 78 1,08 20 1,05 28 0,99 29 

Productes metàl·lics, exc. maquinària 1,63 17 11,68 44 0,63 60 1,07 21 1,09 17 1,13 17 

Productes informàtics i electrònics 1,33 66 9,01 60 0,55 68 0,69 75 0,89 66 0,62 74 

Material i equips elèctrics 1,45 50 7,28 67 0,46 75 0,81 52 0,97 50 0,83 53 

Maquinària i equips ncaa 1,64 16 10,3 52 0,61 61 0,94 34 1,09 16 1,08 20 

Vehicles motor, remolcs i semiremolcs 1,42 55 5,44 76 0,35 80 0,79 55 0,94 55 1,23 14 

Altres materials de transport 1,47 48 9,78 54 0,47 73 0,73 60 0,98 48 0,68 66 

CLGj: Coeficient de lligams globals del sector.  

(1) Per elaborar l’estimació dels impactes conjunts del sector agrari i el sector ramader s’ha recalculat la matriu inversa de Leontief a partir 

de la matriu de consums intermedis interior, d’on s’han sumat tant els consums com les aportacions dels dos sectors. Per tant, atès aquest 

procediment de càlcul, els resultats són aproximatius i no disposen de la fiabilitat dels càlculs elaborats a partir de les branques originalment 

estimades. 

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat.  

 

  



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 

196 

TAULA 40.  Coeficients d’Streit globals, coeficients de Rasmussen i multiplicadors sobre la producció, l’ocupació i 

el VAB de cada sector segons la TIOC 2011.  Catalunya. (CONTINUACIÓ) 

  

Multiplicadors de la matriu inversa de 

Leontief 

Coeficients de Rasmus-

sen 

Coeficients 

d’Streit 

Producció 

Llocs de 

treball (per 

milió d'eu-

ros) 

Valor afe-

git 

PD Ras-

mussen 

SD Ras-

mussen CLGj 

Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn 

Mobles 1,79 6 15,16 26 0,68 50 0,73 63 1,19 6 0,96 32 

Altres productes manufacturats 1,54 34 12,77 38 0,66 53 0,73 62 1,03 34 0,73 59 

Serveis reparació i instal·lació maquinària i 

equips 1,46 49 13,92 33 0,77 42 1,17 16 0,97 49 0,93 36 

Serveis producció i distribució energia elèctri-

ca 1,34 65 2,44 81 0,68 51 1,59 6 0,89 65 1,3 12 

Gas manufacturat i serveis distribució gas 1,37 63 2,53 80 0,29 81 1,05 25 0,91 63 0,84 50 

Aigua natural; serveis tractament i distribució 

aigua 1,77 7 9,25 59 0,82 25 0,94 33 1,18 7 0,84 51 

Serveis gestió residus i sanejament 1,76 8 12,76 39 0,79 37 1,15 17 1,18 8 1 28 

Treballs de construcció 1,81 5 11,75 43 0,74 46 2,31 3 1,21 5 2,89 2 

Serveis venda i reparació vehicles motor i 

motocicletes 1,39 60 11,43 45 0,8 33 1,21 14 0,93 60 1,09 19 

Serveis comerç engròs i intermediaris, exc. 

vehicles motor 1,55 32 11,12 47 0,77 40 2,71 1 1,04 32 2,99 1 

Serveis comerç detall, exc. vehicles motor i 

motocicletes 1,41 57 19,92 14 0,86 17 1,13 18 0,94 57 1,48 9 

Serveis transport per ferrocarril 1,6 24 13,15 35 0,79 35 0,69 76 1,07 24 0,64 71 

Altres serveis transport terrestre de passat-

gers 1,44 52 17,88 16 0,8 32 0,82 49 0,96 52 0,79 57 

Serveis transport mercaderies per carretera i 

per canonada 1,57 27 13,32 34 0,56 65 1,52 7 1,05 27 1,27 13 

Serveis transport aeri 1,61 22 5,92 74 0,43 77 0,71 70 1,07 22 0,66 70 

Serveis emmagatzematge i serveis auxiliars 

transport 1,59 26 7,25 68 0,71 48 1,83 5 1,06 26 1,62 6 

Serveis correus i missatgeria 1,29 69 24,02 11 0,8 31 0,89 38 0,86 69 0,73 60 

Serveis d'allotjament 1,48 47 14,22 30 0,81 26 1,06 24 0,98 47 1,1 18 

Serveis de menjars i begudes 1,56 31 14,46 29 0,81 27 0,85 47 1,04 31 1,52 8 

Serveis edició 1,66 13 9,53 58 0,65 57 0,81 51 1,11 13 0,86 47 

Serveis cinema i vídeo; enregistrament de so 1,63 19 9,62 57 0,72 47 0,89 37 1,09 19 0,87 45 

Serveis ràdio i televisió 1,74 9 9,69 56 0,78 39 0,81 50 1,16 9 0,82 54 

Serveis telecomunicacions 1,21 77 4,27 78 0,68 49 0,95 30 0,81 77 0,87 46 

Serveis informació i tecnologies de la infor-

mació 1,37 62 13,94 32 0,79 36 0,95 31 0,91 62 0,99 30 

Serveis financers, exc. assegurances i fons 

pensions 1,28 72 7,12 69 0,86 16 1,52 8 0,85 72 1,58 7 

Serveis assegurances i fons pensions, exc. SS 

obligatòria 1,56 29 8,61 64 0,77 41 1,04 26 1,04 29 1,04 25 

Serveis auxiliars serveis financers i assegu-

rances 1,48 44 16,38 20 0,76 44 1,07 22 0,99 44 0,84 49 

CLGj: Coeficient de lligams globals del sector.  

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat.  
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TAULA 40.  Coeficients d’Streit globals, coeficients de Rasmussen i multiplicadors sobre la producció, la ocupació 

i el VAB de cada sector segons la TIOC 2011.  Catalunya. (CONTINUACIÓ) 

  

Multiplicadors de la matriu inversa de 

Leontief 

Coeficients de Rasmus-

sen 

Coeficients 

d’Streit 

Producció 

Llocs de 

treball (per 

milió d'eu-

ros) 

Valor afe-

git 

PD Ras-

mussen 

SD Ras-

mussen CLGj 

Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn Valor Rn 

Serveis immobiliaris 1,24 75 3,1 79 0,92 5 2,43 2 0,82 75 2,16 3 

Serveis jurídics, comptables, de seu central i 

consultoria 1,4 59 15,34 25 0,89 12 2,02 4 0,93 59 1,79 5 

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 1,52 38 14,01 31 0,75 45 1,06 23 1,01 38 0,94 35 

Serveis recerca i desenvolupament 1,43 53 8,86 62 0,82 24 0,78 57 0,96 53 0,89 42 

Serveis publicitat i estudis de mercat 1,52 40 12,07 41 0,64 59 1,4 11 1,01 40 1,22 15 

Altres serveis professionals i tècnics 1,39 61 17,63 18 0,86 18 1,04 27 0,93 61 0,9 39 

Serveis veterinaris 1,53 36 22,75 12 0,84 20 0,73 61 1,02 36 0,6 76 

Serveis de lloguer 1,59 25 8,7 63 0,78 38 1,29 13 1,06 25 1,07 21 

Serveis relacionats amb l'ocupació 1,09 81 32,79 5 0,97 2 0,86 41 0,72 81 0,69 63 

Serveis agències de viatges i operadors turís-

tics 1,2 78 9,78 55 0,47 74 0,7 72 0,8 78 0,69 64 

Serveis de seguretat i investigació 1,14 80 24,73 9 0,9 9 0,78 56 0,76 80 0,62 73 

Serveis per a edificis i de jardineria 1,24 74 35,2 3 0,92 6 1,01 28 0,83 74 0,98 31 

Serveis administratius d'oficina i de suport 1,52 39 21,4 13 0,85 19 0,93 35 1,01 39 0,88 44 

Serveis Administració pública, defensa i SS 

obligatòria 1,36 64 17,63 19 0,87 15 0,7 74 0,9 64 1,37 11 

Serveis educació, exc. superior 1,17 79 17,82 17 0,95 3 0,67 80 0,78 79 0,72 62 

Serveis educació superior 1,21 76 15,35 24 0,92 7 0,68 77 0,81 76 0,61 75 

Altres serveis educació 1,41 58 25,55 7 0,9 10 0,86 43 0,94 58 0,92 37 

Serveis hospitalaris 1,33 67 15,04 28 0,79 34 0,67 79 0,89 67 0,77 58 

Serveis mèdics i odontològics 1,28 71 15,09 27 0,89 13 0,79 54 0,86 71 0,96 33 

Serveis socials 1,32 68 34,06 4 0,89 14 0,71 69 0,88 68 0,9 38 

Serveis creació, artístics, espectacles, biblio-

teques i museus 1,65 15 15,53 21 0,8 28 0,8 53 1,1 15 0,89 41 

Serveis relacionats amb jocs atzar i apostes 1,48 45 7,02 70 0,82 22 0,67 82 0,99 45 0,3 81 

Serveis esportius, recreatius i entreteniment 1,48 46 12,91 37 0,84 21 0,95 32 0,98 46 1,01 27 

Serveis proporcionats per associacions 1,54 35 18,64 15 0,82 23 0,72 64 1,03 35 0,66 69 

Serveis reparació ordinadors, efectes perso-

nals i domèstics 1,49 43 25,44 8 0,8 29 0,7 71 0,99 43 0,57 79 

Altres serveis personals 1,29 70 24,11 10 0,9 11 0,72 66 0,86 70 0,67 67 

Serveis de les llars 1 82 80,09 1 1 1 0,67 81 0,67 82 0,25 82 

CLGj: Coeficient de lligams globals del sector.  

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC2011 Idescat.  
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7.3. PROJECCIÓ ECONÒMICA DE L'IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC. ANNEX METO-

DOLÒGIC 

7.3.1. METODOLOGIA DE CÀLCUL DELS DRETS DE PAGAMENT BÀSIC 

Per a l’elaboració del càlcul del pagament bàsic que percebria cada declarant a Catalunya s’han emprat, com a 

base, la informació que ens ha cedit el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació. Bàsicament 

ens referim al fitxer de declaracions per explotacions per a l’any 2013 (EXPDUN),166 el fitxer de parcel·les declara-

des per al mateix any (PARDUN),167 i finalment els cobraments d’ajudes realitzats en el decurs de l’any natural 

2013 (AAC13),168 Amb la informació necessària com a mínim per calcular les assignacions de drets de pagaments 

bàsics.  

Per a l’elaboració del càlcul, el primer pas ha estat  transposar el fitxer de cobraments (ACC13). L’arxiu original, 

de tres variables (NIF, Tipus d’ajut i Valor), s’ha transformat en un nou arxiu on apareixen tantes variables com t i-

pus d’ajuts i el valor que pren cadascuna d’elles és el valor de cobrament de cada subvenció per a cada decla-

rant.  

El següent pas ha estat vincular el nou arxiu de pagaments a l’arxiu d’explotacions declarants. La variable empra-

da per relacionar ambdós arxius ha estat el NIF. D’aquesta manera s’incorporen les variables de les ajudes co-

brades a l’arxiu de declaracions. 169   

Per desenvolupar el càlcul calen un seguit de fitxers auxiliars que s’han hagut de crear paral·lelament. Parlem 

primerament de l’elaboració d’un fitxer amb tota la informació de les comarques agràries que estableix l’annex 1 

del RD 1076/2014, de 19 de desembre; aquest arxiu, que anomenarem COMAG,170 vincula també la codificació 

territorial de l’INE per a cada municipi amb la corresponent codificació territorial SIGPAG, i la informació recollida 

al Reial decret. La seva elaboració ha estat parcialment manual, atès que la informació recollida al decret calia 

treballar-la per primer cop. 

En segon lloc, també ha calgut generar un nou fitxer, anomenat REGGIO,171 que relaciona cada comarca agrària 

catalana amb les característiques que caldrà tenir en compte per determinar-ne la convergència en el model apli-

cable; aquest arxiu es crea gràcies a la informació que ens posa a l’abast el DAAAR, i posa en relació cada comar-

ca agrària amb les regions que hi estableix el model, el tipus de superfície agrària que les configura, i la mitjana 

sobre la qual, basant-se en la simulació efectuada pel Ministeri d’Agricultura, el model aplicat haurà de convergir 

fins a l’any 2019 per a cadascuna de les regions.  

                                                           
166 L’arxiu d’explotacions declarants (EXPDUN) es tracta d’un arxiu que originalment contenia un total de 252 variables que identificaven cada 

explotació amb les seves característiques, les subvencions demanades i la suma total de subvencions rebudes. Les variables clau que han 

permès connectar aquest fitxer amb la resta han estat: el NIF de l’explotació (que ens ha permès vincular-lo al fitxer de parcel·les declarades), 

la MARCA OFICIAL, que és el codi identificatiu de les explotacions ramaderes que gestiona l’explotació, que ens ha permès vincular-lo a les 

dades d’explotacions ramaderes. En total el fitxer recull informació de 62.947 declaracions úniques (DUN) efectuades en aquell exercici per a 

diversos conceptes. 
167 L’arxiu de parcel·les declarades (PARDUN), recull totes les característiques del més de milió i mig de parcel·les declarades a Catalunya a la 

declaració única de 2013. Permet vincular la informació de cada parcel·la amb les dades de l’explotació i el declarant (a l’arxiu d’explotacions 

declarants) gràcies a les variables del  NIF del declarant. L’arxiu dona àmplia informació sobre cada parcel·la, si bé les variables més impor-

tants amb vista a avaluar l’impacte de la nova PAC són les hectàrees declarades, els productes cultivats declarats a cada parcel·la, el seu tipus 

de categorització SIGPAC, la variable que identifica si la parcel·la és de secà o de regadiu, i en alguns casos, també la varietat del producte cul-

tivada. 
168 L’arxiu d’ajudes cobrades (ACC13) relaciona el valor cobrat de cada ajuda pagada, el NIF del seu perceptor, i el tipus de subvenció a la 

qual es refereix. La codificació del NIF i de les ajudes és la mateixa que recullen els altres dos arxius (PARDUN i EXPDUN). Amb aquest arxiu 

podem relacionar el declarant amb la quantitat que finalment haurà cobrat aquell mateix any natural. 
169 Cal tenir en compte que els pagaments d’ajudes de l’any natural no es corresponen totalment amb les ajudes percebudes derivades de les 

declaracions d’aquell mateix exercici, atès que existeixen una part important de les ajudes que es perceben aquell mateix any, però per dificul-

tats tècniques en la comprovació dels requisits, en trobem una part que es percep en un decalatge d’un any. Aquest fet no modifica la valide-

sa de l’exercici. A posteriori, el decalatge entre els imports cobrats en l’any natural i l’exercici s’han intentat modificar a partir de la suma total 

d’imports de pagament bàsic estimats.   
170 Arxiu de Comarques agràries i codis territorials (COMAG): l’arxiu recull els municipis catalans i els relaciona amb la codificació de les co-

marques administratives, les províncies i les comarques agràries basant-se en la codificació de municipis SIGPAC i INE. Entre les variables 

creades que permeten vincular-lo a l’arxiu DUNPAR hi trobem la variable NOMCOMAG2, que combina el nom de la comarca agrària amb el co-

di de província i el codi de comarca agrària, i la codificació territorial SIGPAC. 
171 L’arxiu de regions (REGGIO) recull també una variable amb el nom i una altra amb la codificació de la comarca agrària. Per a cadascun 

dels tipus de superfície admissibles (Pastures, Cultius permanents, Conreus de secà i de regadius), estableix la regió assignada a cada comar-

ca pel model i la subvenció mitjana estimada a convergir (en funció de la combinació de tipus de conreu (Conreus de secà, de regadiu, cultius 

permanents o pastures) i Comarca Agrària (Codificació cedida pel Departament)). 



IMPACTE DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA A CATALUNYA 

 

199 

Finalment, també ha calgut generar un tercer arxiu, que anomenarem RENDIMENTS,172 on es relaciona la codifi-

cació de cada producte, i en alguns casos, varietat, amb el seu rendiment brut esperat. En aquest mateix arxiu, 

també hi incorporem la tipificació de superfície que emprarem en l’assignació d’ajudes de pagament bàsic, de 

manera que per a cadascuna de les tipologies de producte se’ls atribueix una categoria de superfície, ja sigui ter-

res de conreu, cultius permanents, o bé pastures.173 Aquesta darrera variable ens permetrà atribuir les assignaci-

ons inicials i identificar, juntament amb la comarca agrària de cada parcel·la, identificable a partir de l’arxiu ante-

rior, la regió a la qual haurà de convergir i la mitjana sobre la qual ho haurà de fer.     

A partir d’aquests arxius auxiliars, el següent pas és generar les variables a l’arxiu de parcel·les que ens perme-

tran aplicar el model d’assignació dels drets de pagament bàsic. D’una banda, i per vinculació amb l’arxiu CO-

MAG, s’importen totes les variables que identifiquen la localització de cada parcel·la, tant en termes de codificació 

SIGPAC, que és la que s’ha emprat per a la seva assignació a l’arxiu, com en termes de codificació INE. També 

ens permet incorporar-hi totes les variables que identifiquen cada parcel·la amb la comarca agrària definida al 

Decret 1076/2014, de 19 de desembre, que li pertoca. També s’incorporen les variables de rendiment i de tipo-

logia de superfície que recull el fitxer RENDIMENTS; aquesta vinculació es du a terme a partir de la variable de 

codi de producte,174 disponible en ambdós arxius. Aquestes noves variables incorporades ens permeten a la ve-

gada tornar a vincular l’arxiu amb el fitxer REGGIO, a partir de la informació de la comarca agrària a la qual per-

tany cada parcel·la, i de la tipologia de superfície atribuïda en funció del tipus de producte cultivat. 

El pas següent és extreure, d’aquest nou arxiu, tota aquella informació que necessitem per tal d’assignar els co-

braments de cada declarant a la seva superfície admissible declarada. Per fer-ho es genera un nou arxiu única-

ment amb les variables requerides per tal d’assignar el pagament històric que hauria rebut cadascun dels benefi-

ciaris. D’aquesta manera es genera el fitxer NIFTICU,175 que recull el nombre d’hectàrees que hauria declarat ca-

da beneficiari en funció de la tipologia de superfície de què es tracti. El nou fitxer resumeix les hectàrees de cada 

tipus per cada declarant. 

Prèviament, havia calgut corregir les hectàrees de l’arxiu PARDUN per tal d’adequar-les als requeriments de la 

normativa aplicable. D’una banda, les hectàrees declarades com a pastures s’havien corregit pel factor de pastu-

ra, que prorrateja la superfície a fi i efecte de trobar el percentatge de pastures declarades que efectivament té 

un ús com a tal.176 La segona correcció aplicable havia estat l’exclusió d’aquells beneficiaris amb una superfície 

total declarada i admissible per sota de les 0,2 hectàrees.177 

A partir de l’arxiu NIFTICU, el següent pas ha estat, a partir de la vinculació de les variable de NIF, introduir les va-

riables CS, CR, CP i P a l’arxiu EXPDUN, on ja hi havíem incorporat les variables d’ajuts cobrats a cada explotació 

procedents de l’arxiu original (AAC13). Sobre aquest nou arxiu, és on s’ha creat la nova variable d’ajuts assigna-

bles al pagament bàsic, on s’hi ha inclòs la totalitat dels ajuts cobrats en qualitat de Pagament Únic l’any 2013, i 

el 51,32% de les ajudes a vaques dides o alletants.178  Aquests ajuts s’han corregit per extreure els efectes de les 

modulacions i els mecanismes de disciplina financera aplicables un i altre any sobre el valor íntegre dels drets, en 

                                                           
172 L’arxiu de rendiments recull tota la informació cedida pel Departament que relaciona el codi de cada producte a l’arxiu PARDUN, amb la 

categoria de cultiu que se li suposaria en aplicació del model (C,CP,P), el rendiment brut per hectàrea a secà, el rendiment brut per hectàrea a 

regadiu i  altre informació de referència com ara costos d’explotació. 
173 En el registre inicialment emprat, les superfícies forestals fustereres han estat tractades com si fossin totes elles admissibles com a cul-

tius permanents, en els termes que estableix  l’Annex I del RD 1075/2014, de 19 de desembre. En aquest cas, i tal com s’explica més enda-

vant en aquest mateix epígraf metodològic, el fet d’incorporar aquestes hectàrees genera segur un biaix a l’alça en la convergència que 

s’intenta corregir a posteriori. 
174 La vinculació es duu a terme finalment amb una variable nova creada a partir de la combinació de les variables de codi de producte i codi 

de varietat creades a ambdós arxius.  
175 El fitxer de tipus de cultius per declarant (NIFTICU)  que conté tantes files com declarants han declarat superfície, i relaciona el NIF de cada 

declarant amb quatre variables (CS, CR, CP, i P) que recullen el nombre d’hectàrees declarades pel mateix que es corresponen, respectiva-

ment, a Conreus de secà, de regadiu, Cultius permanents i pastures. 
176 Els factors de pastura s’han obtingut a partir de la transformació d’una taula inicial que vinculava, per a cada municipi, el total d’hectàrees 

admeses l’any 2013 sobre el total de declarades. Aquesta informació inicial ha servit per, a partir del percentatge de cada tipus de pastura 

declarada a cada municipi, cercar el percentatge d’exclusió que hauríem d’aplicar a les pastures arbrades i arbustives (les més corregides) per 

tal d’arribar a una mitjana similar a la que tenim per al conjunt del municipi. Aquest nou factor s’ha fet servir per, en funció de cada municipi 

d’ubicació de les parcel·les, corregir només les pastures arbrades i arbustives declarades. Es tracta d’una aproximació que creiem que pot ge-

nerar un biaix menys important sobretot en l’estimació dels drets de cadascun dels beneficiaris.  
177 El límit de les 0,2 hectàrees s’estableix a l’article 13.4 del RD 1075/2014, de 19 de desembre. 
178 Concretament hi incorporem el 51,32% de les ajudes derivades de la prima per vaca alletant, i l’ajut per compensar desavantatges especí-

fics a les explotacions de vaques alletants. Cal tenir en compte que, atès que emprem dades de cobraments realitzats en l’any natural, exis-

teix un decalatge important entre el muntant d’aquest tipus d’ajudes que estem computant i el que finalment es va acabar atribuint, per  

aquell mateix exercici FEGA, al conjunt de Catalunya. Aquest decalatge, tal com s’explica més endavant, s’intenta corregir al final per al còm-

put del total estimat per a Catalunya. 
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un intent d’aproximar al màxim la seva suma a la que s’hauria cobrat l’any 2014.179 A partir d’aquesta suma 

d’ajudes històriques assignables, s’ha calculat la proporció assignable als drets de pagament bàsic, que es cor-

respon al 56,04758% del valor calculat.  

El següent pas ha estat el de reponderar les variables d’hectàrees de cada tipus de cultiu segons els pesos que 

s’estableixen a  l’Ordre  AAA/544/2015, de 30 de març del Ministeri.180 Per fer-ho cal sumar les noves hectàrees 

reponderades; d’aquesta manera es crea una nova variable que s’ha anomenat  SUMPON.  Aquesta nova variable 

s’utilitza per calcular el pagament bàsic per hectàrea  que aplicarem a cada  tipus de superfície, que s’ha trobat 

dividint la quantitat assignable, calculada anteriorment a partir dels ajuts de PU i part de vaques dides, per la no-

va suma d’hectàrees reponderades (SUMPON). Aquest valor mitjà d’assignació, multiplicat pels coeficients esta-

blerts a l’ordre anteriorment citada, és el que ens permet determinar el pagament bàsic per hectàrea assignable 

inicialment a cada beneficiari per a cadascuna de les tipologies de superfície que hagi declarat. 

El següent pas ha estat traslladar aquesta informació novament al fitxer de parcel·les PARDUN. Per dur a terme 

aquest propòsit s’ha creat un arxiu auxiliar (PAGBASIN) 181 a partir de l’arxiu EXPDUN per tal de relacionar 

l’identificador de cada declarant (NIF), amb els corresponents pagaments per hectàrea que se li havien assignat.  

Amb l’arxiu PAGBASIN es procedeix a incorporar les quatre variables calculades al fitxer de parcel·les (PARDUN), 

de manera que, per a cada parcel·la declarada, es disposa de la informació del cultiu plantat, les hectàrees 

d’extensió, la tipologia de superfície a efectes del còmput del pagament bàsic, el pagament bàsic pagable per a 

cada tipus de superfície, la regió de convergència a la qual pertany, i el valor mitjà al qual ha de convergir de cara 

al 2019.  

 

Amb aquesta informació, el següent pas ha estat el de calcular el valor de la convergència per a cada parcel·la, 

pas indispensable per calcular, posteriorment, el valor del pagament bàsic a pagar pel 2015 i pel 2019 per a ca-

dascuna de les parcel·les considerades.  

 

En el procés de càlcul de les convergències, el primer pas ha estat crear una variable que reculli el valor inicial 

per hectàrea assignable a cada parcel·la; això s’ha fet tenint en compte la tipologia de superfície d’aquella par-

cel·la i els valors corresponents de les quatre variables de pagament per hectàrea que s’han calculat amb anterio-

ritat.182 Un cop obtinguda aquesta variable, aquest valor s’ha comparat amb la mitjana establerta per a la regió a 

la qual haurà de convergir.183 Aquesta comparació permet determinar el tipus de convergència que caldrà dur a 

terme amb cada parcel·la.184  

 

Seguidament, i agafant només les parcel·les on el valor inicialment assignat es troba per sota del 90% del valor 

mig estimat de convergència, es calcula una nova variable que recull 1/3 part de la divergència entre el 90% del 

valor mig i el valor assignat inicialment a cadascuna d’elles. Aquest  terç se suma en aquests casos al valor inici-

alment assignat. Posteriorment es compara novament el nou valor amb la mitjana de convergència i es genera 

una variable que permeti identificar si el valor encara per sota del 60%.  A les parcel·les que amb aquesta primera 

correcció encara se situïn per sota del 60% se’ls atribueix directament el 60% del valor mig assignat a la regió de 

referència. 

 

                                                           
179 Parlem en aquest cas de la Modulació obligatòria de l’any 2013 per a pagaments superiors als 5.000 euros (10% de l’excés fins a 

300.000 euros, i 14% de l’excés sobrant, més el 2,5% addicional del mecanisme de disciplina financera per a les ajudes superiors als 5.000 

euros (que inclouen les nostres dades de cobraments). Aquesta modulació obligatòria desapareix l’any 2014, i aquell any, base per al càlcul 

dels pagaments bàsics del 2015, els cobraments que es reben inclouen només els mecanismes de disciplina financera, que redueixen, res-

pecte del valor íntegre de les ajudes, el 8,64% i el 8,87% els drets del règim de pagament únic i les primes a les vaques nodrisses respectiva-

ment a tots els beneficiaris. Paral·lelament, i pel mecanisme de disciplina financera europeu, es van reduir també en el 1,302214% els paga-

ments superiors als 2.000 euros, amb els 2.000 euros actuant com a franquícia, però se’ls va retornar finalment el 2,6%, pel mecanisme de 

retorn. Totes aquestes modulacions i correccions van fer variar lleugerament la suma de drets cobrats l’any 2014, que és l’any base de 

l’aplicació den la nova PAC, respecte dels que s’havien cobrat l’any 2013. 
180 Els  coeficients aplicables segons aquesta normativa són:  CS: 0,568 / CR: 1,717 / CP: 1 / P: 0,376. 
181 El nou arxiu, que s’ha anomenat PAGBASIN, recull tots els beneficiaris amb imports assignables a pagament bàsic, juntament amb l’import 

per hectàrea que li pertocaria per a cada hectàrea segons el tipus de superfície que declari. Consta de tantes files com beneficiaris amb im-

ports assignables tenim i de cinc variables, el NIF, i els quatre imports per hectàrea assignables a cada tipologia de superfície (conreus secà, 

conreus regadiu, cultius permanents i pastures). 
182 En funció del tipus de superfície assignat a cada parcel·la se li atribueix un valor per hectàrea dels quatre possibles que haurem assignat a 

conreus de secà, de regadiu, cultius permanents o pastures. 
183 Recordem que es tracta d’una variable que simplement depèn de la regió a la qual hem ubicat cada parcel·la, i que s’obté del procés de 

simulació que inicialment s’hauria realitzat pel conjunt d’Espanya. 
184 Per fer-ho es crea una variable que pren un diferent valor segons si el pagament inicialment atribuït es troba per sota del 60% de la mitja-

na estimada a convergir, a partir del 60% però per sota del 90% de la mateixa, entre el 90% i el 100% o per sobre del 100%. 
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Amb aquelles parcel·les que es troben per sobre del valor mitjà de cada regió se’ls aplica una correcció a la baixa.  

Sobre aquestes parcel·les es corregeix un 30% del seu valor si la seva subvenció inicial se situa per sobre del 

130% del valor mig de la regió. Si se situa per sota d’aquest valor, la correcció que s’aplica és simplement la dife-

rència entre la subvenció inicial i el valor mig. El resultat d’aquest càlcul ens mostra la correcció màxima aplicable 

segons la norma, i la seva detracció total ens reporta a l’escenari E3 analitzat al document, que permet determi-

nar la suma més baixa del valor dels drets bàsics estimat per a l’any 2019.  

No obstant això, tot sembla indicar que l’escenari de la correcció màxima, atesos els valors de les correccions a 

l’alça del conjunt de cada regió que en el seu moment va estimar el Ministeri, no seria el més probable. Per tant, 

per aproximar millor la situació final ha calgut aplicar una prorrata a les correccions a la baixa de cada regió.185 La 

prorrata aplicable s’ha calculat basant-se en els beneficiaris afectats a cada regió per la convergència a la bai-

xa.186 La proporció de beneficiaris catalans afectats a cada regió sobre el total de beneficiaris espanyols afectats 

a aquella mateixa regió ha servit per prorratejar la transferència inicialment estimada a cada regió pel Ministeri. 

Aquesta prorrata ens ha permès aproximar l’esforç total que cal dur a terme per a cada col·lectiu de beneficiaris 

catalans afectats per la convergència a la baixa a cada regió. Aquest import, dividit per la suma total de la correc-

ció a la baixa en l’escenari E3, ha servit per prorratejar finalment aquestes convergències a la baixa inicialment 

calculades. La nova estimació de les convergències negatives, més moderada, ha servit per determinar el volum 

de drets cobrats per a l’any 2019 en l’escenari E2.187     

Amb les correccions, tan positives com negatives, estimades en base als dos escenaris (E2 i E3) s’ha calculat el 

valor dels drets de pagament bàsic perceptibles cada any des del 2015 al 2019.  El procés d’estimació dels ma-

teixos ha consistit en aplicar una cinquena part de la convergència estimada pel conjunt del període a cadascun 

dels exercicis.  

El següent pas ha estat determinar els impactes del l’exclusió de les ajudes directes inferiors a 300 euros i de la 

no convergència d’aquells beneficiaris amb un còmput anual d’ajudes inferior a 1.250 euros (beneficiaris suscep-

tibles de regir-se pel règim de petits agricultors).188 El pas necessari per poder discriminar aquells beneficiaris que 

podrien quedar afectats ha estat sumar, per a cada NIF, el volum total d’ajudes directes estimades que li hagin 

estat assignades.189  

Aquesta informació ha estat necessària per calcular els drets de pagament bàsic en l’escenari E1, que s’ha obtin-

gut a partir de la correcció de l’estimació basant-se en l’escenari E2. Per a l’any 2015 l’estimació E1 s’ha obtingut 

excloent de l’estimació inicial amb l’escenari E2 aquells drets consignats a aquells beneficiaris amb un total 

d’ajudes directes anuals inferior a 100 euros, i atorgant el valor imputable de partida a cadascuna de les par-

cel·les declarades pels beneficiaris amb un còmput anual d’ajudes directes inferior a 1.250. Aquest mateix procés 

ha servit per trobar el valor dels drets l’any 2016 i el 2017, tot i que en aquesta ocasió s’han exclòs els beneficia-

ris que no arribaven a 200 i els que no arribaven a 300 euros anuals respectivament. El valor dels drets per a 

2018 i 2019 s’ha trobat també excloent els beneficiaris amb ajudes per sota dels 300 euros, i mantenint el valor 

inicial per als beneficiaris amb ajudes directes inferiors als 1.250 euros. 

Finalment, el resultat de les estimació s’ha traslladat a l’arxiu EXPDUN. Per dur a terme aquesta translació de re-

sultats ha calgut agregar els resultats de les estimacions per NIF, creant un nou arxiu, que ha servit per importar 

els resultats de l’estimació des de l’arxiu de parcel·les PARDUN al d’explotacions EXPDUN.  

                                                           
185 Si l’estimació hagués estat per al conjunt d’Espanya, i per tant, pel global de cada regió això no hagués fet falta, atès que les correccions a 

la baixa s’haguessin aplicat fins a sumar el volum total de traspassos de cada regió. Atès que aquesta informació no la teníem disponible, s’ha 

intentat estimar aquest esforç de manera indirecta a partir d’altres variables obtingudes de l’estimació del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 

i Medi Ambient, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Concretament s’ha utilitzat el percentatge de benefi-

ciaris que convergien a la baixa, i també el volum estimat de transferències derivades del procés de convergència a cada regió. 
186 Un cop calculats el nombre de beneficiaris que quedaran afectats per la convergència a la baixa dins de cada regió a Catalunya, aquest a 

xifra s’ha posat en relació al total de beneficiaris estimats al conjunt de la regió en l’estimació duta a terme pel MAAMA. Aquest percentatge 

ha servit llavors per prorratejar la transferència total de recursos estimada pel mateix organisme a cada regió.  
187 Per tant doncs l’escenari E2 queda determinat per les hipòtesis d’esforç de convergència negativa suposats a cadascuna de les regions. El 

prorrateig s’ha dut a terme per a cadascuna de les 12 regions considerades a Catalunya. 
188 El Reial decret 1075/2014, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims 

d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural estableix, a l’article 6, els crite-

ris d’admissibilitat dels beneficiaris respecte del volum total de les ajudes directes. Aquest article determina la progressiva exclusió de les 

rendes més baixes de 100, 200 i 300 euros progressiva i respectivament a partir del 2015  i fins el 2017. També determina al títol V, la inclu-

sió automàtica, amb caràcter potestatiu, dels beneficiaris amb ajudes directes inferiors als 1.250 al règim de petits agricultors. L’aplicació del 

RPA es regula al capítol IV del Reial decret 1076/2014 sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la PAC. 
189 Això implica sumar, d’una banda, els drets de pagament bàsic i el greenig que hi és proporcional, però també totes les ajudes associades 

que s’haurien estimat paral·lelament, la metodologia d’estimació dels quals s’exposa a continuació. El greening, tenint en compte el que 

s’estableix en l’annex II del RD 1075/2014, de 19 de desembre, s’ha estimat que hauria de ser el 53’93 del pagament bàsic l’any 2015, el 

53’9% l’any 2016, el 53’87% l’any 2017, el 53’84 l’any 2018 i el 53’81% l’any 2019. 
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Des de l’arxiu d’explotacions s’ha analitzat l’impacte de la modulació dels drets de pagament bàsic que estipula 

l’article 7 del RD 75/2014, de 19 de desembre. El càlcul d’aquesta modulació s’ha dut a terme sobre el total del 

valor de drets de pagament bàsic de cada beneficiari que passés, en conjunt, dels 150.000 euros anuals.190 El 

mateix arxiu EXPDUN ha permès dur a terme una anàlisi sobre l’impacte de l’exclusió de les rendes inferiors a 

300 euros, i sobre la no convergència de petits agricultors, que també  s’ha dut a terme a partir dels resultats per 

parcel·les de l’arxiu PARDUN.191   

 

L’arxiu de parcel·les també s’ha fet servir per analitzar la distribució de les mitjanes de pagaments bàsics per hec-

tàrea percebuts per cada tipus de cultiu, així com també per analitzar els riscos d’abandonament.  

 

En el cas de l’anàlisi de la distribució dels pagaments bàsics per hectàrea, el còmput recull la distribució no pon-

derada de les percepcions per hectàrea de cadascuna de les parcel·les declarades, sigui quina sigui la seva di-

mensió. Aquesta anàlisi de la distribució s’ha dut a terme, tal com indica l’epígraf corresponent, i tret dels casos 

excepcionals d’alguns cultius d’horta, a partir dels cobraments corregits de les parcel·les.192 L’impacte de les ex-

clusions dutes a terme en el procés de correcció queda recollit a la taula 44 d’aquest mateix annex metodològic. 

 

Per a l’anàlisi dels riscos d’abandonament s’ha procedit a calcular un total de sis variables que ens permetin 

aproximar els riscos. Els dos primers indicadors fan referència a les parcel·les que s’han inclòs, almenys inicial-

ment, en el repartiment de drets de pagament bàsic. En aquest cas, els indicadors recullen, d’una banda, el per-

centatge d’aquelles parcel·les amb una subvenció mitjana per sota del 20% del marge brut que genera el cultiu 

declarat a la superfície, i que a la vegada es troben per sota de la mitjana dels ajuts de pagament bàsic distribuïts 

a Catalunya. De l’altra, el segon indicador recull el percentatge d’hectàrees declarades per aquells beneficiaris 

que sumen un tota d’ajudes directes inferior als 300 euros. En aquest cas analitzem el percentatge d’hectàrees 

que es podrien quedar sense cap tipus d’ajut, sabent del cert que en percebien directa o indirectament. 

 

Pel que fa a la resta d’indicadors, intenten mesurar la importància relativa de tota aquella superfície declarada 

que ha quedat fora del repartiment final de drets. En aquest cas, la dificultat principal rau en el fet que la produc-

ció declarada no té perquè coincidir amb la tipologia de superfície consignada als usos que històricament recull el 

registre SIGPAC.193 En aquest cas, sobre el total de terres que es podrien classificar com a terres de pastura i de 

conreu segons els usos històrics SIGPAC, els indicadors les confronten amb les hectàrees finalment subvenciona-

des amb drets de pagament bàsic. Per distingir aquelles exclusions derivades d’una desconnexió entre usos his-

tòrics i declarats d’aquelles altres derivades de l’aplicació del propi model, la mateixa superfície subvencionada 

es posa amb relació al total d’hectàrees declarades admissibles, essent en el cas de les pastures el total 

d’hectàrees admissibles corregides pel factor de pastura.194   

7.3.2. METODOLOGIA DE CÀLCUL DE LES AJUDES ASSOCIADES 

Les ajudes associades s’han estimat a part. Per dur-ne a terme l’estimació s’ha partit del fitxer de parcel·les PAR-

DUN original, necessari per tal d’identificar les orientacions productives subvencionables per les ajudes estricta-

ment agràries, i també altres arxius cedits pel DAAMA, que recull bona part de la informació ramadera necessària 

per a l’estimació dels ajuts associats ramaders.  

 

 

                                                           
190 S’ha detret el 5% del valor excedent de 150.000 euros de cada beneficiari, sense tenir cap altre tipus d’informació en compte. Això implica 

que l’estimació de la modulació pot estar clarament esbiaixada a l’alça, atès que no computa cap de les despeses d’explotació imputables en 

la seva comptabilització, despeses que d’altra banda desconeixem.  
191 L’impacte de  les exclusions s’ha traduït tant en termes de valor dels drets com en termes de nombre d’hectàrees (variable només territo-

rialitzable des de l’arxiu de parcel·les, o del nombre de beneficiaris, variable només territorialitzable a l’arxiu d’explotacions.  
192 Bàsicament no s’han tingut en compte tret dels casos de les la producció de maduixa sota plàstic i de l’horta sota plàstic, aquelles par-

cel·les amb ajudes per sobre dels 3.000 euros per hectàrea. Aquesta correcció s’ha dut a terme a fi i efecte d’eliminar aquells casos que, per 

la seva excepcionalitat, podien desviar encara més la mitjana de la mediana. Per al topall dels 3.000 euros s’ha tingut en compte el RD 

1076/2014 de 19 de desembre, que en l’article 22 estableix aquest valor de referència per tal de considerar la possibilitat d’existència de 

condicions artificials a investigar. El fet de situar el nivell de referència en 3.000 mostra la voluntat del legislador de situar, en termes gene-

rals, la majoria de les percepcions per sota d’aquest valor.  
193 Registre que recull la localització geogràfica de cada parcel·la i la seva tipologia d’ús. 
194 Els factors de pastura són els que s’han emprat en el còmput del total d’hectàrees admissibles. Vegeu el seu procediment de càlcul a la 

nota 11. 
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TAULA 41.  Imports pressupostats i límits màxims admissibles de cadascuna de les ajudes associades analitza-

des 

Ajudes 

Total  

pressupostat1 

Total  

hectàrees/caps 

admissibles2 

Import 

mínim 

per 

ha/cap 

Import 

màxim 

per 

ha/cap2 

Ajut associat al cultiu de l'arròs 12.206 122.060 100,0 400 

Ajut associat als cultius proteics 

Oleaginoses 22.891 572.287 40,0 250 

Proteaginoses 21.646 360.759 60,0 250 

Ajut associat a la fruita de closca i garrofa 12.656 390.500 32,4 105 

Ajut associat a les llegums de qualitat 1.000 10.000 100,0 400 

Ajut associat a les explotacions 

de boví d'engreix 

Vedells criats a la mateixa explotació 

(peninsular) 12.488 370.996 33,7 125 

Vedells criats a una altra explotació 

(peninsular) 25.913 2.458.879 10,5 125 

Ajut associat a les explotacions 

de cabrum  

Insular i muntanya 5.093 801.881 6,4 30 

Peninsular 5.386 860.571 6,3 30 

Ajut associat a les explotacions d’oví (peninsular) 124.475 15.831.764 7,9 60 

Ajut associat a les explotacions 

de boví de llet3 

Primeres 75 vaques  (insular i munta-

nya) 26.986 206.215 130,9 430 

Primeres 75 vaques (peninsular) 51.861 436.146 118,9 430 

Resta vaques (insular i muntanya) 2.652 39.023 68,0 430 

Resta vaques (peninsular) 9.853 162.789 60,5 430 

Ajut associat a les explotacions que  mantinguin vaques nodrisses (Penin-

sular) 187.294 2.100.000 89,2 400 

1) Annex II del RD 1075/2014. Valors en milers d’euros del pressupost total pel conjunt de l’Estat. 

2) RD 1075/2014, títol IV, capítol I, seccions 2, 3, 4, 5 i capítol II, seccions 2, 3, 4, 5 i 6.  

3) Ajudes afectades per la modificació establerta al RD 1172/2015, de 29 de desembre. Vegeu els efectes de les modificacions sobre 

l’estimació l’epígraf 7.3.2.2.3 d’aquest mateix annex metodològic. 

Font: elaboració pròpia a partir del RD 1075/2014. 

 

L’estimació del nombre de caps i hectàrees admissibles o elegibles s’ha dut a terme tenint en compte totes aque-

lles característiques que determinava la normativa que resulten identificables basant-se en els arxius disponibles. 

Tot i això, el RD 1075/2014 no estableix de manera explícita l’import de l’ajuda per animal o per hectàrea, sinó 

que ho fa basant-se en els imports pressupostats i en el nombre d’animals finalment elegits i d’hectàrees adme-

ses. És per aquest motiu que, en darrera instància, l’import unitari de cada ajuda dependrà de la declaració fi-

nalment  realitzada. Per tal de valorar el total perceptible en base a cadascun dels ajuts estimats, a l’estudi s’ha 

optat per valorar-los a partir del mínim import unitari perceptible, que s’ha obtingut de la divisió entre el pressu-

post total i el nombre màxim d’animals o d’hectàrees admissibles per a cadascuna de les línies d’ajut. 

La següent taula recull les dotacions pressupostàries que estableix el RD 1075/2014 a l’annex II, així com els lí-

mits màxims d’hectàrees i animals admissibles que determina al títol IV. La normativa, per establir un límit unitari 

en aquells casos en què la declaració final estigués molt per sota de la inicialment esperada, estableix també un 

límit màxim a l’import per animal o hectàrea que finalment podran cobrar els beneficiaris del conjunt d’ajudes as-

sociades.  A continuació s’exposen els principals passos en el càlcul de cadascuna de les ajudes. 

7.3.2.1. AJUDES ASSOCIADES AGRÀRIES 

7.3.2.1.1. AJUDA ASSOCIADA AL CULTIU DE L’ARRÒS 

A partir de la variable Producte del fitxer de parcel·les declarades l’any 2013 s’ha discriminat el nombre 

d’hectàrees destinades a aquest cultiu. El nombre d’hectàrees declarades sembrades amb arròs s’han multiplicat 

per valor mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda al cultiu de l’arròs pel nombre 

d’hectàrees màxim admissible que estipula el RD 1075/2014 per aquesta mateixa ajuda. També s’ha calculat la 
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mateixa ajuda multiplicant per la màxima subvenció per hectàrea que el mateix Decret estipula per aquest tipus 

d’ajut, en aquest cas 400 euros, a efectes d’estimar un màxim absolut. 195 

7.3.2.1.2. AJUDA ASSOCIADA AL CULTIU PROTEIC 

A partir de la variable Producte del fitxer de parcel·les declarades l’any 2013 s’han discriminat  el nombre 

d’hectàrees destinades a tots els cultius de proteaginoses, oleaginoses, i lleguminoses.  Els cultius subvencionats 

són: els pèsols, les faves, els tramussos dolços, les veces, els erbs, les garrofes lleguminoses, les guixes, els gui-

xons, els fenigrec, el pèsol ferratger, la userda o alfals, la trepadella, l’enclova, el gira-sol, la colza, la soja, la ca-

melina o el càrtam.196   

Per trobar les hectàrees s’han computat només les hectàrees de regadiu, i les hectàrees de secà de les comar-

ques agràries següents: Berguedà, Bages, Osona, Moianes, Penedès, Anoia, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Oc-

cidental, Baix Llobregat, La Cerdanya, Ripollès, La Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Val 

D'Aran, Pallars-Ribagorça, Alt Urgell, Conca, Solsonès, Noguera, Urgell, Segarra, Segrià, Garrigues, Terra Alta, Ribe-

ra d'Ebre, Baix Ebre, Priorat-Prades, Conca de Barbera, Segarra, Camp de Tarragona i Baix Penedès.197 En el cas 

dels cultius d’userda només s’han computat les parcel·les de secà. 

El nombre d’hectàrees declarades admissibles tenint en compte els criteris anteriors s’ha multiplicat per valor 

mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda pel nombre d’hectàrees màxim que esti-

pula el Reial decret 1075/2014, a l’article 34.5, per la mateixa. El còmput s’ha dut a terme basant-se en la su-

perfície de proteaginoses i lleguminoses d’una banda i d’oleaginoses de l’altra, atès que la normativa n’estableix 

els límits de superfície i les dotacions pressupostàries per separat. També s’ha calculat l’import multiplicant per la 

màxima subvenció per hectàrea que el mateix Decret estipula per aquest tipus d’ajut, en aquest cas 250 euros, a 

efectes d’estimar un màxim absolut.198  

7.3.2.1.3. AJUDA ASSOCIADA A LA FRUITA DE CLOSCA I LES GARROFES 

L’ajuda a la fruita seca es destina als cultius de l’ametlla i l’avellana, però també a la garrofa. El primer que ha 

calgut ha estat discriminar la superfície elegible, identificant totes aquelles parcel·les que es destinaven als cul-

tius esmentats, incloent-hi en el cas de l’ametlla i la garrofa només les superfícies de secà (que en aquest cas són 

abastament majoritàries).   

Seguidament, i atès que la dimensió mínima per parcel·la admissible era de 0,1 ha i per explotació de 0,5 ha, ha 

calgut discriminar tant les parcel·les com les explotacions excloses. Per fer-ho primer s’ha creat una variable al fit-

xer de parcel·les declarades l’any 2013 per a aquelles parcel·les inferiors a 0,1 ha. Seguidament, s’ha modificat 

l’arxiu per aglutinar els resultats (bàsicament hectàrees admissibles) per a cada explotació. Això s’ha efectuat 

agregant els resultats segons el NIF de l’administrador de cada explotació. Aquest nou arxiu s’ha emprat per res-

tringir la població d’explotacions a aquelles que sumin 0,5 hectàrees de cultius en total.  

Amb el nombre d’hectàrees totals, la subvenció s’ha trobat multiplicant pel valor mínim per hectàrea que sortia de 

dividir el pressupost estatal de l’ajuda pel nombre d’hectàrees màxim que estipula el Reial Decret 1075/2014 a 

l’article 38.5 per a l’ajuda peninsular. També s’ha calculat l’import multiplicant per la màxima subvenció per hec-

tàrea que el mateix Decret estipula per a aquest tipus d’ajut, en aquest cas 105 euros, a efectes d’estimar un 

màxim absolut.199  

7.3.2.1.4. AJUDA ASSOCIADA AL CULTIU DE LLEGUMS DE QUALITAT 

A partir de l’arxiu de parcel·les declarades l’any 2013 s’han identificat totes les hectàrees destinades al cultiu de 

llenties, cigrons i mongetes. Seguidament s’han identificat, d’entre aquestes, aquelles hectàrees destinades a 

cultiu ecològic, i també aquelles altres que, cultivant mongeta, aquesta sigui de la varietat del ganxet, informació 

disponible com a categoria dins de la variable Varietat, que complementa la variable Producte. 

                                                           
195 Vegeu la taula 41. 
196 Segons l’article 34.2 del RD 1075/2014, i en la seva versió original en castellà: “Guisantes, Habas, Altramuz dulce, (Proteaginosas); Veza, 

Yeros, Algarrobas, Titarros, Almortas, Alhova, Alverja, Alverjón, Alfalfa, Esparceta, Zulla (Leguminosas); Girasol, Colza, Soja, Camelina, Cártamo 

(Oleaginosas)”. 
197 Comarques amb un índex de rendiment de cereals IRC superior a 2000 Kg/ha. 
198 Vegeu els valors aplicables a la taula 41. 
199 Vegeu els imports esmentats a la taula 41. 
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El total d’hectàrees que complien les condicions han estat utilitzades per calcular l’ajuda per hectàrea. Aquest 

s’ha trobat multiplicant aquest nombre d’hectàrees pel valor mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressu-

post estatal de l’ajuda pel nombre d’hectàrees màxim que estipula el Reial decret 1075/2014 per la mateixa. 

També s’ha calculat l’import multiplicant per la màxima subvenció per hectàrea que el mateix Decret estipula per 

aquest tipus d’ajut, en aquest cas 400 euros, a efectes d’estimar un màxim absolut.200 

7.3.2.1.5. AJUTS AGRARIS NO CALCULATS 

En alguns casos per impossibilitats de càlcul i també fruit de l’escassa presència que inicialment se’ls suposa en 

territori català s’ha optat per no calcular algunes ajudes. Parlem en aquest cas de l’ajut associat al tomàquet per 

a la indústria, que resultava impossible de calcular amb les dades disponibles i apriorísticament de poca reper-

cussió, i les ajudes associades al cultiu a la remolatxa sucrera i el pagament específic al cultiu del cotó, difícil-

ment aplicables en el context català. 

7.3.2.2. AJUDES ASSOCIADES RAMADERES 

7.3.2.2.1. AJUDA ASSOCIADA A LES EXPLOTACIONS QUE CONSERVIN VAQUES NODRIS-

SES 

En el cas de l’ajut associat a la cria de boví primerament ha calgut identificar l’aptitud càrnia o bé lletera de les 

vaques que recull l'arxiu Explotacions catalanes segons animals censats /o capacitat. En aquest cas, les que tin-

dran accés als ajuts són les d’aptitud càrnia, tot i que aquesta classificació també ens ha permès identificar els 

animals elegibles en el cas de les ajudes a la producció lletera.   

Per determinar l’aptitud càrnia201 dels animals  s’ha emprat un cens de bovins cedit pel Departament, que recull 

l’historial de cada animal present a Catalunya, degudament identificat pel seu codi identificatiu en data de 15 de 

maig de 2013. L’arxiu inclou variables necessàries per identificar els animals com ara el codi de raça, el sexe o 

l’edat (en mesos). També incorpora la marca oficial identificativa de la granja d’ubicació de l’animal, fet que ens 

ha permès relacionar-lo amb altres arxius com ara el d’explotacions catalanes del mateix any 2013, on per cada 

granja hi consta, tal com s’esmentava, el nombre total d’animals censats i la seva capacitat. 

Sobre l’arxiu de bovins censats a Catalunya s’ha creat una variable identificativa de l’aptitud càrnia/lletera de ca-

da animal. La variable s’ha creat a partir de la variable Raça. La selecció s’ha dut a terme incloent les tipologies 

d’animals que recull la taula següent com a lleteres a partir de la informació de l’annex XIII del Decret 

1075/2014.202 

Atès que el Decret identifica les races càrnies per exclusió, la resta d’animals s’han considerat, a efectes legals, 

d’aptitud càrnia. El recompte d’animals s’ha dut a terme restringint la població a les vaques (femelles) de més de 

24 mesos que no fossin d’aptitud lletera. Amb el recompte d’animals d’aptitud càrnia, identificats a partir de la 

nova variable, s’ha procedit a agregar els resultats a partir de la variable Marca oficial d’ubicació (codi identifica-

tiu de la granja). D’aquesta manera, s’ha pogut computar quin percentatge del total d’animals elegibles presents 

a cada granja pertanyen a races lleteres o races càrnies. Amb la reestructuració de l’arxiu només s’han perdut 

220 animals que no recollien la informació de la granja d’ubicació.203 

Amb el nou arxiu estructurat per granges s’ha calculat una variable que recull el percentatge d’animals de raça 

lletera/càrnia. En funció de la presència majoritària de races lleteres o no lleteres s’ha identificat cada granja a 

partir d’una variable que en determinava l’aptitud: lletera quan més del 50% de les vaques ho eren, càrnia si el 

percentatge es trobava per sota del 50%. 

                                                           
200 Ibídem. 
201 Races diferents a les de l'Annex XIII del decret: Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red.– 

Ayrshire.– Armoricaine.– Bretonne pie noire.– Frisona.– Groninger Blaarkop.– Guernsey. – Jersey.– Malkeborthorn.– Reggiana.– Valdostana 

Nera.– Itäsuomenkarja.– Länsisuomenkarja.– Pohjoissuomenkarja. 
202 En total, de les races exposades a l’annex XIII del RD  1075/2014, s’han identificat només 3 exemplars de la raça  Rød dansk mælkerace 

(RMD), 4 de la raça Bretonne pie noir, 399.731 de la raça Frisona i 67 de la raça Jersey al registre de bovins. Aquests exemplars s’han consi-

derat, als efectes de computar les ajudes, d’orientació lletera o el que és equivalent (no càrnia). 
203 El mateix procediment s’ha efectuat a partir del registre REGA de cada granja de procedència; no obstant això, amb aquest procediment es 

perdien molts més animals, fet pel qual s’ha optat per identificar els animals a partir del codi de Marca oficial de la granja. 
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L’arxiu reestructurat s’ha vinculat amb el fitxer d’explotacions ramaderes catalanes de 2013, elaborat a desem-

bre de 2013.204 D’aquesta manera, s’ha incorporat una variable d’aptitud càrnia/lletera de cada granja a l’arxiu. 

També s’ha importat la variable suma d’animals elegibles procedent del cens d’animals presents a mitjans de 

maig.205 

Per calcular el valor de la subvenció s’ha multiplicat el recompte d’animals elegibles de cada granja pel valor mí-

nim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda pel nombre de caps elegibles màxim que 

estipula el Decret 1075/2014. També s’ha calculat l’import multiplicant per la màxima subvenció per animal que 

el mateix Decret estipula per aquest tipus d’ajut, en aquest cas 400 euros, a efectes d’estimar un màxim abso-

lut.206 

7.3.2.2.2. AJUT ASSOCIAT A LES EXPLOTACIONS DE BOVÍ D’ENGREIX 

Per calcular el volum d’ajudes a l’engreix atorgables a Catalunya s’ha partit d’un arxiu que recollia tots els movi-

ments de bestiar que es van produir entre novembre de 2012 i novembre de 2013 a Catalunya. 

L’arxiu de moviments identifica les principals característiques de cada trasllat, entre les quals les dates de sortida 

i arribada, les característiques de l’animal i les granges de sortida i d’arribada.    

Atès que el Decret 1075/2014 fa referència a la data de sortida, s’ha optat per crear una variable identificant la 

data de sortida exacte de cada moviment; per fer-ho s’han eliminat tots els moviments que no s’havien produït 

entre el novembre d’un i altre any. El segon pas ha estat crear una variable que identifiqui l’edat de l’animal en el 

moment de sortida. Aquesta variable s’ha generat emprant la data de naixement de l’animal i la data de sortida 

de cada moviment. Seguidament s’ha identificat aquells animals que en el moment de la darrera sortida tenien 

una edat entre 6 i 24 mesos. 

Un segon pas ha estat identificar el temps que ha transcorregut entre els darrers moviments de cada animal. Per 

fer-ho s’ha reestructurat l’arxiu de moviments a partir de la variable CROTAL, que permet identificar unívocament 

cada animal. Per fer-ho primer he ordenat les dates de sortida per ordre cronològic. 

El nou arxiu, amb una filera per a cada animal (distintiu CROTAL), recull la seqüència de moviments que ha efec-

tuat, que queda recollida en successives variables ordenades cronològicament. En aquest nou arxiu s’han creat 

dues noves variables que recullen els dies transcorreguts entre la última i la penúltima sortida, i entre la penúlti-

ma i l’avantpenúltima sortida. A partir d’aquestes variables Identifiquem: 

1. Les darreres estades inferiors a 15 dies. 

2. Les darreres estades entre 90 i 16 dies. 

3. Es penúltimes estades entre 90 i 16 dies. 

Finalment, amb totes les variables creades s’han escollit els animals que complien: 

1. Edat (darrera sortida) entre 6 i 24 mesos. 

2. Darrera estada superior a 90 dies.207 

3. En el cas dels que la darrera estada hagi sigut inferior a 15 dies, només aquells en què la penúltima estada 

hagi estat superior a 90 dies. 

4. Finalment es restringeix el nombre d’animals escollits a aquells en què el registre recull com a destí el sacrifi-

ci (o exportació).208 

                                                           
204 S’ha optat per emprar aquesta data perquè era l’única manera de poder emprar el mateix registre també per a altres tipus d’ajudes rama-

deres, atès que per als animals no bovins no disposàvem de cap altre recompte. Hem suposat que tractant-se de reproductores la variació es-

tacional és molt més estable. No obstant això, també s’ha importat la variable suma d’animals elegibles procedent del cens d’animals pre-

sents a mitjans de maig, de manera que el càlcul també s’ha reproduït amb tres tipus de recomptes: cens i capacitat de finals de 2013 i ani-

mals presenta a mitjans de 2013. 
205 Aquesta dada finalment no s’ha utilitzat per estimar les ajudes, sinó que s’ha optat per emprar la suma d’animals censats que recollia el 

fitxer d’explotacions en data de desembre de 2013. 
206 Vegeu els valors a la taula 41.  
207 En els primers dos mesos podem deixar de identificar animals perquè el registre no ens permet resseguir la durada d’aquesta darrera es-

tada, de manera que aquí hi ha un factor de biaix a l’alça. 
208 No apareixien casos d’exportació. 
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El recompte d’animals s’ha dut a terme agregant el fitxer a partir d’una nova variable que recull la Marca oficial 

de la darrera granja en aquells casos escollits en què el darrer moviment ha estat superior a 15 dies (s’han elimi-

nat ja els inferiors a 90) o la penúltima en aquells altres en què aquest període hagi estat inferior. 

Aquest nou fitxer agregat, que recull la suma d’animals elegibles per granja, s’ha emprat per vincular-lo amb el 

d’explotacions catalanes de finals del 2013, amb la voluntat de fer-lo més comparable amb la resta d’estimacions 

d’ajudes ramaderes. La vinculació s’ha efectuat a través del codi MO de la granja.209 

El valor de la subvenció s’ha calculat emprant la suma d’animals escollits que s’ha importat del fitxer de movi-

ments de bovins i multiplicant-lo pel valor mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda 

pel nombre de caps elegibles màxim que estipula el Decret 1075/2014 per la mateixa. També s’ha calculat 

l’import multiplicant per la màxima subvenció per animal que el mateix Decret estipula per a aquest tipus d’ajut, 

en aquest cas 125 euros, a efectes d’estimar un màxim absolut.210 

Per identificar aquells casos en què la granja engreixava els vedells criats a la mateixa granja d’aquells altres en 

què engreixava vedells criats en altres granges s’ha emprat la variable que correspon a la seva orientació zootèc-

nica. Aquesta variable es troba disponible a l’arxiu d’explotacions de desembre de 2013, sobre la qual s’ha fet pi-

votar el resultat de l’estimació d’animals elegibles a partir de l’arxiu de moviments. D’aquesta manera, les gran-

ges que constaven com a “Engreix” s’han considerat que engreixaven vedells criats a altres granges, mentre que 

la resta s’ha considerat que se’ls criaven ells mateixos.211  

7.3.2.2.3. AJUT ASSOCIAT A LES EXPLOTACIONS DE BOVÍ DE LLET 

El primer pas per tal d’estimar les ajudes al sector lleter ha estat crear un arxiu on es recullen els municipis con-

siderats com a zones de muntanya segons l’ORDRE AAM/31/2015, de 19 de febrer,212 i la codificació administra-

tiva a 6 dígits que ens dóna Idescat.  

Amb aquest nou fitxer de territorialització, el següent pas ha estat vincular-lo amb l’arxiu d’explotacions de 

desembre de 2013 per tal d’identificar la ubicació de cada granja segons si s’ubica en una zona de muntanya o 

no. Sobre el mateix arxiu d’explotacions, i emprant la mateixa variable creada anteriorment per identificar les ra-

ces lleteres de les d’aptitud càrnia, el següent pas ha estat restringir les granges incloent només aquelles que re-

cullen una majoria de vaques d’aptitud lletera.213 També s’ha generat una darrera variable per identificar aquelles 

granges que tenen orientació zootècnica de “Cria per a la producció de llet” o “Producció mixta”. 

D’aquestes granges que compleixen el requisit d’aptitud lletera majoritari del bestiar i l’orientació zootècnica 

adequada, el següent pas ha estat extreure’n el nombre de femelles a partir del cens declarat de la granja.214 

Amb aquesta operació el nombre de vaques es duplica en dues variables, una per les de granges de muntanya i 

una altra per les de la resta; d’aquesta manera, s’obté una variable d’animals elegibles per a les vaques de mun-

tanya i una segona variable de vaques de no muntanya. El següent pas per estimar l’ajuda ha estat reestructurar 

l’arxiu d’explotacions (granges) a partir de la variable NIF. Amb aquest pas, per cada NIF s’obté la suma de les va-

riables que recullen el nombre censal de vaques de muntanya i de no muntanya.  

Amb el nou arxiu, que recull el nombre total de vaques de muntanya i de no muntanya de cada declarant, s’ha 

procedit a la comparació de les dues magnituds. D’aquesta manera, en funció de si el recompte d’animals de 

muntanya és més alt o més baix que la resta s’assigna una variable que identifica si cada beneficiari computarà 

en els ajuts de muntanya o no.  

El següent pas ha estat finalment generar una darrera variable que identifica les primeres 75 vaques de la resta 

per a cada declarant. Amb aquesta darrera variable es determinen finalment quatre recomptes finals que 

s’agrupen en quatre variables diferents que recullen el nombre d’animals elegibles de cada tipus: Primeres 75 

                                                           
209 També s’ha reproduït tot el procés a partir del codi REGA de cada granja, des de la creació de la variable a la reestructuració de l’arxiu; no 

obstant això aquest procediment generava molta més pèrdua d’informació: (5189 granges amb MO i només 4856 amb el REGA).  
210 Vegeu els valors aplicats a la taula 41. 
211 La mala identificació d’un i altre tipus de granges dóna poca fiabilitat a aquesta aproximació, que tanmateix era, en funció de les dades 

disponibles, l’única possible. Cal tenir en compte que dins de les d’engreix no discrimina els centres comunitaris, ni permet identificar altres 

casos entre els que no apareixen com a engreixadors. 
212 ORDRE AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. 
213 Recordem que aquesta variable s’havia creat per al còmput de l’ajuda a les vaques nodrisses i s’havia fet a partir de la informació del cens 

de bovins presents a maig de 2013. 
214 Com en els altres casos s’ha optat per no emprar la dada també disponible de capacitat. 
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vaques de muntanya, Primeres 75 vaques de no muntanya, Resta de vaques de muntanya (només per a aquells 

beneficiaris amb més de 75 vaques) i Resta de vaques de no muntanya.  

Finalment el valor de la subvenció s’ha calculat emprant aquests recomptes d’animals escollits per a cada tipus 

d’ajut i multiplicant pel valor mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda pel nombre 

de caps elegibles màxim que estipula el Decret 1075/2014. També s’ha calculat l’import multiplicant per la mà-

xima subvenció per animal que el mateix Decret estipula per aquest tipus d’ajut, en aquest cas 430 euros, a efec-

tes d’estimar un màxim absolut.215 

Efectes sobre l’estimació de la modificació establerta al RD 1172/2015 

Cal tenir en compte que la regulació inicial que establia el RD 1075/2014 per al sector lleter i que ha servit de 

base per a l’estimació de les ajudes, ha estat modificat posteriorment pel Reial decret 1172/2015, de 29 de 

desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 

2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i 

control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, el Reial decret 1076/2014, de 19 

de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna, i el Reial de-

cret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agràries. 

Aquesta modificació modifica, a partir de l’1 de gener de 2016, el disseny de l’ajut associat per al boví de llet, re-

duint de quatre a dues les línies definides. En aquest sentit, s’elimina la diferenciació que es feia entre les prime-

res 75 vaques i les vaques diferents de les primeres 75. D’altra banda, s’estableix que l’import de les ajudes serà 

complet pels 75 primers animals elegibles i el 50% de l’import complet per als següents animals elegibles a 

l’explotació. Els límits pressupostaris i d’animals elegibles s’han mantingut simplement sumant el valor de les 

previsions de cadascuna de les ajudes inicialment establertes.  

TAULA 42.  Impacte de la modificació que estableix el RD 1172/2015 sobre les ajudes associades al sector lleter 

respecte de les inicialment establertes pel RD 1075/2014 

  

Caps      ad-

missibles 

Import mí-

nim per cap 

RD/1075 

2014 

Import mí-

nim per cap 

RD/1172 

2015 

Import total 

RD/1075 2014 

Import total 

RD/1172 2015 

Variació ajudes 

(euros) 

Variació 

ajudes 

(%) 

Insular i muntanya (Prime-

res 75 vaques  ) 13.242 130,9 131,3 1.733.378 1.738.681 5.303 0,31 

Insular i muntanya (Resta 

vaques ) 6.390 68,0 65,7 434.520 419.505 - 15.015 -3,46 

Peninsular (Primeres 75 

vaques ) 24.302 118,9 119,2 2.889.508 2.897.886 8.379 0,29 

Peninsular (Resta vaques ) 23.923 60,5 59,6 1.447.342 1.426.346 -  20.995 -1,45 

Total ajudes al sector lleter 67.857 95,9 95,5 6.504.747 6.482.419 - 22.328 -0,34 

Unitats: Caps, euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia. 

En el supòsit que la declaració que es dugués a terme fos igualment la que inicialment es va establir, amb la pro-

porció de vaques que inicialment s’havia estimat que optarien a cadascuna de les ajudes inicials (més i menys de 

75 respectivament), la nova legislació hauria suposat una disminució del valor d’ajudes estimades a Catalunya 

que se situaria al voltant del 0,34%, i que afectaria les diverses ajudes inicialment estimades tal com s’especifica 

a la taula anterior. 

En aquest cas, la disminució seria lleugerament més intensa a Catalunya pel fet que la dimensió mitjana aquí es-

taria lleugerament per sobre de la del sector en el conjunt de l’Estat espanyol. Caldrà veure, amb la nova legisla-

ció, com pot acabar repercutint una declaració per sota de la inicialment estimada. 

7.3.2.2.4. AJUT ASSOCIAT A LES EXPLOTACIONS D’OVÍ 

Parlem en aquest cas d’una ajuda que rebran les explotacions d’oví en funció del nombre d’ovelles reproductores 

que tinguin. La regionalització és peninsular/insular, fet pel qual no ha calgut tenir-la en consideració. 

                                                           
215 Vegeu els valors emprats a la taula 41. 
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Sobre l’arxiu d’explotacions ramaderes catalanes de finals de 2013 s’ha creat una variable d’animals potencial-

ment elegibles a partir de les dades del cens de femelles de cada granja. Òbviament s’ha discriminat només 

aquelles explotacions d’oví.  

Sobre aquest mateix arxiu s’ha elaborat una variable que recollís aquells casos en què l’orientació zootècnica de 

l’explotació fos de “Producció mixta”, “Reproducció per a producció de carn”, i “Reproducció per a producció de 

llet”. Aquesta variable ha servit per crivellar el fitxer novament per tal d’escollir finalment aquells animals que es 

recomptaran a efectes del còmput de l’ajut. 

Finalment el nombre d’animals s’ha agregat a partir del NIF per tal d’identificar el nombre d’animals elegibles per 

declarant.  El valor de la Subvenció s’ha calculat emprant aquests recomptes d’animals escollits i multiplicant-lo  

pel valor mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda pel nombre de caps elegibles 

màxim que estipula el Decret 1075/2014 per a aquesta subvenció. També s’ha calculat l’import multiplicant per 

la màxima subvenció per animal que el mateix Decret estipula per aquest tipus d’ajut, en aquest cas 60 euros, a 

efectes d’estimar un màxim absolut.216 

7.3.2.2.5. AJUT ASSOCIAT A LES EXPLOTACIONS DE CABRUM 

Parlem en aquest cas d’una ajuda que rebran les explotacions de cabrum en funció del nombre de cabres repro-

ductores que tinguin. La regionalització és peninsular/insular muntanya, fet pel qual, en aquest cas, si que ens 

resulta indispensable identificar els municipis de muntanya o no muntanya on s’ubica cada granja. Partim doncs 

de la variable que ja havíem confeccionat de municipis de muntanya/no muntanya pel cas del boví de llet.217 

Sobre l’arxiu d’explotacions ramaderes catalanes de finals de 2013, que inclou la variable de territorialització, 

s’ha creat una variable d’animals potencialment elegibles a partir de les dades del cens i la capacitat declarada 

de femelles de cada granja. Òbviament s’ha discriminat només aquelles explotacions de cabrum.  

Sobre aquest mateix arxiu s’ha elaborat una variable que recollís aquells casos en què la orientació zootècnica de 

l’explotació fos “Producció mixta”, “Reproducció per a producció de carn”, i “Reproducció per a producció de llet”. 

Aquesta variable ha servit per crivellar el fitxer novament per tal d’escollir finalment aquells animals que es re-

comptaran a efectes del còmput de l’ajut. 

El següent pas ha estat desdoblar els recomptes de femelles procedents de les dades del cens en dues variables 

en funció de si es tracta d’explotacions situades a muntanya o no. El nombre d’animals que recullen les dues va-

riables de recomptes s’agrega a partir del NIF per tal de identificar el nombre d’animals elegibles per declarant de 

cada tipus. El següent pas ha estat comparar el nombre de cabres de muntanya i de no muntanya que recull cada 

declarant. Amb aquesta informació s’ha calculat el percentatge de cabres de muntanya de cada NIF, variable que 

identificar cada declarant amb un tipus de subvenció diferent, assignant totes les cabres del declarant a munta-

nya només si el percentatge passa del 50% i a no muntanya en la resta dels casos. 

El valor de la subvenció s’ha calculat emprant aquests quatre recomptes d’animals escollits i multiplicant-lo  pel 

valor mínim per hectàrea que sortia de dividir el pressupost estatal de l’ajuda pel nombre de caps elegibles mà-

xim que estipula el Decret 1075/2014 per la mateixa. També s’ha calculat l’import multiplicant per la màxima 

subvenció per animal que el mateix Decret estipula per aquest tipus d’ajut, en aquest cas 30 euros, a efectes 

d’estimar un màxim absolut.218 

7.3.2.2.6. ALTRES AJUTS RAMADERS NO COMPUTATS 

No s’han computat finalment els ajuts associats als ramaders que hagin mantingut drets especials el 2014 i que 

no disposin d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic: Aquest tipus d’ajut es pot aca-

bar atorgant en base a les distintes modalitats destinades a  Explotacions de boví de llet, Explotacions de boví 

                                                           
216 Ibídem. 
217 La territorialització de muntanya/no muntanya s’ha fet emprant el mateix arxiu elaborat en el cas de la llet a partir de l’ORDRE 

AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015. 
218 Vegeu els valors emprats a la taula 41. 
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d’engreix, i Explotacions d’ovi i cabrum. No obstant això s’estima que la importància d’aquests tipus d’ajuts a Ca-

talunya serà finalment força limitada. 219 

7.3.3. CONSIDERACIONS FINALS  

Cadascuna de les ajudes finalment s’ha vinculat amb l’arxiu d’explotacions declarants de 2013, de manera que 

s’han eliminat aquelles granges el declarant dels quals no havia fet declaració única el 2013. Aquest darrer pas 

s’ha dut a terme per tal d’homogeneïtzar totes les ajudes sota la hipòtesis inicial de mantenir la declaració de 

2013 inalterable. Aqueta darrera correcció ha corregit les dades lleugerament a la baixa. 

El seu càlcul, tal com s’ha mencionat amb anterioritat, ha permès computar el total d’ajudes perceptibles per a 

cadascun dels beneficiaris juntament amb els drets de pagament bàsic i el greening estimats. El seu còmput s’ha 

dut a terme tant en l’arxiu PARDUN com en l’arxiu EXPDUN, i ha permès excloure tots aquells beneficiaris que no 

abastaven un total de 300 euros anuals d’ajuts directes estimats. També ha permès identificar aquells beneficia-

ris susceptibles d’entrar al règim de petits agricultors. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
219 Tot sembla indicar, segons informació del Departament, que estarien al voltant de les 15 granges aquelles que els poden percebre a tot 

Catalunya. 
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TAULA 43.  Recategorització dels cultius en agrupacions de productes aplicada als resultats  

Categorització 

Final  (agrupaci-

ons) Descripció 

Categorització Final  

(agrupacions) Descripció 

ARRÒS 

RETIRADA MIN. 20 ANYS (RAMSAR) 

FARRATGES 

ALFALS 

ARRÒS VEÇA FARRATGERA 

CÍTRICS 

TARONGER FARRATGERS EXTEN. NO PASTURA 

LLIMONER TREPADELLA 

POMELO CONREUS FARRATGERS 

MANDARINER 

FRUITA DOLÇA 

PRESSEGUERS 

CLEMENTINA NECTARINS 

SATSUMA ALBERCOQUERS 

CULTIUS HER-

BACIS 

BLAT TOU PERERES 

BLAT DUR POMERES 

BLAT DE MORO CIRERERS 

ORDI PRUNERES 

SEGOL ALTRES FRUITERS DE LLAVOR 

SORGO ALTRES FRUITERS DE PINYOL 

CIVADA CODONY 

FAJOL NESPRER 

MILL NASHI 

ESCAIOLA FIGUERA 

MESTALL 

FRUITA SECA (AVELLA-

NER) AVELLANER 

TRITICALE 

FRUITA SECA (NO AVE-

LLANA) 

AMETLLERS 

ALTRES CEREALS NOGUERES 

GUARETS TRADICIONALS GARROFER 

GUARETS MEDIAMBIENTAL R.CEE 

2078/92 RD 5 PISTATXER 

GUARETS MEDIAMBIENTAL COMPLEMEN-

TARI 

HORTÍCOLES 

TOMAQUET AIRE LLIURE 

GIRA-SOL TOMAQUET SOTA PLASTIC 

SOIA HORT. SOTA PLASTIC EX. TOMÀQUET 

COLZA 

HORTA MONOCULTIU I TUBERCLE 

EXTENSIU 

PESOLS ESPARRECS 

FAVES HORTA AIRE LLIURE EX. TOMÀQUET 

FAVONS PATATA 

TRAMUSSOS DOLÇOS MADUIXES AIRE LLIURE 

CIGRONS MADUIXES SOTA PLÀSTIC 

LLENTIES MONGETA 

VECES OLIVERA OLIVERES 

ERBS 

PASTURES 

PASTURES ARBUSTIVES PERMA-

NENTS 

ALTRES LLEGUMINOSES GRA PASTURES ARBRADES PERMANENTS 

LLI TEXTIL ERMS A PASTURES PERMANENTS 

CANEM PASTIUS PERMANENTS 

ALTRES CULTIUS INDUSTRIALS PRATS NATURALS PERMANENTS 

ALTRES CULTIUS HERBACIS PRATS ARTIFICIALS 

LLI NO TEXTIL PASTURES DE PORT PERMANENTS 

SUP. LLIURE DE SEMBRA / GUARET RAY-GRASS 

VINYA VINYES SUBPRODUCTES PASTURABLES 

Font: elaboració pròpia. 
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TAULA 44.  Importància relativa en termes de superfície cultivada i de percepció de pagaments bàsics dels cultius 

analitzats en l’exercici d’anàlisi de dispersió de pagaments per hectàrea i incidència de les exclusions realit-

zades 

    

Percentatge sobre el 

total 

Percentatge exclòs del 

càlcul 

AGRUPACIÓ CULTIU Hectàrees 

Pagament 

bàsic 

2015 Hectàrees 

Pagament 

bàsic 

2016 

ARRÒS ARRÒS 1,9 7,6 0,0 0,1 

CÍTRICS CLEMENTINA 0,0 0,0 - - 

LLIMONER 0,0 0,0 - - 

MANDARINER 0,6 0,9 0,1 0,9 

POMELO 0,0 0,0 - - 

TARONGER 0,2 0,3 - - 

CULTIUS HERBACIS ALTRES CEREALS 0,0 0,0 - - 

ALTRES CULTIUS HERBACIS 0,2 0,2 0,0 0,5 

ALTRES CULTIUS INDUSTRIALS 0,0 0,0 - - 

ALTRES LLEGUMINOSES GRA 0,0 0,0 - - 

BLAT DE MORO 4,1 8,6 0,1 1,9 

BLAT DUR 0,0 0,0 - - 

BLAT TOU 8,5 8,8 0,0 0,1 

CIGRONS 0,0 0,0 - - 

CIVADA 1,9 2,3 0,1 5,4 

COLZA 1,0 1,0 - - 

FAJOL 0,0 0,0 - - 

FAVES 0,0 0,0 - - 

FAVONS 0,0 0,0 - - 

GIRA-SOL 0,2 0,2 - - 

GUARETS MEDIAMBIENTAL COMPLEME 0,0 0,0 - - 

GUARETS MEDIAMBIENTAL R.CEE 20 0,0 0,0 - - 

GUARETS TRADICIONALS 0,1 0,1 - - 

LLENTIES 0,0 0,0 - - 

MESTALL 0,0 0,0 - - 

MILL 0,0 0,0 - - 

ORDI 15,8 14,4 0,0 0,5 

PÈSOLS 0,1 0,1 - - 

SÈGOL 0,1 0,1 - - 

SOIA 0,0 0,0 - - 

SORGO 0,1 0,2 - - 

SUPERFÍCIE LLIURE DE SEMBRA/GU 2,0 1,7 0,0 1,7 

TRITICALE 0,8 1,0 0,1 5,2 

VECES 0,0 0,0 - - 

FARRATGES ALFALS 2,8 5,4 0,0 0,3 

CONREUS FARRATGERS 2,1 3,0 0,1 4,2 

TREPADELLA 0,1 0,1 - - 

VEÇA FARRATGERA 0,0 0,0 - - 
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TAULA 44.  Importància relativa en termes de superfície cultivada i de percepció de pagaments bàsics dels cultius 

analitzats en l’exercici d’anàlisi de dispersió de pagaments per hectàrea i incidència de les exclusions realit-

zades (CONTINUACIÓ) 

    Percentatge sobre el total 

Percentatge exclòs del càl-

cul 

AGRUPACIÓ CULTIU Hectàrees 

Pagament 

bàsic 2015 Hectàrees 

Pagament 

bàsic 2016 

FRUITA DOLÇA ALBERCOQUERS 0,1 0,1  -   -  

ALTRES FRUITERS DE LLAVOR 0 0  -   -  

ALTRES FRUITERS DE PINYOL 0 0  -   -  

CIRERERS 0,1 0,1  -   -  

CODONY 0 0  -   -  

FIGUERA 0 0  -   -  

NECTARINS 0,6 0,5  -   -  

NESPRER 0 0  -   -  

PERERES 0,7 0,8 0 0,2 

POMERES 0,6 0,4  -   -  

PRESSEGUERS 0,8 0,7  -   -  

PRUNERES 0 0  -   -  

FRUITA SECA  

AVELLANER 1 1 0 0,3 (AVELLANER) 

FRUITA SECA  AMETLLERS 2,9 2,5 0 0,8 

(NO AVELLANA) GARROFER 0,4 0,3 0 0,1 

  NOGUERES 0,1 0,1  -   -  

HORTÍCOLES HORT. SOTA PLASTIC EX. TOMÀQUET 0 0  *   *  

HORTA MONOCULTIU I TUBERCLE EXTENSIU 0 0 0 0,3 

HORTALISSES AIRE LLIURE EX. TOMÀQUET 0,3 0,4 0,3 9,9 

MADUIXES AIRE LLIURE 0 0  -   -  

MADUIXES SOTA PLÀSTIC 0 0  *   *  

MONGETA 0 0  -   -  

PATATA 0 0  -   -  

TOMÀQUET AIRE LLIURE 0 0  -   -  

TOMÀQUET SOTA PLASTIC 0 0  -   -  

OLIVERA OLIVERES 8,2 10,3 0 0,2 

PASTURES ERMS A PASTURES PERMANENTS 0,4 0,2  -   -  

PASTIUS PERMANENTS 1,9 1,6 0 1,4 

PASTURES ARBRADES PERMANENTS 8,4 4,8 0 0,2 

PASTURES ARBUSTIVES PERMANENTS 13,1 11,7 0 0,9 

PASTURES DE PORT PERMANENTS 5,5 1,7  -   -  

PRATS ARTIFICIALS 0,8 0,5 0 1,5 

PRATS NATURALS PERMANENTS 1,1 0,4  -   -  

RAY-GRASS 0,9 1,9 0,2 3,5 

VINYA VINYES 4 1,6 0 0,5 

Unitats: percentatges sobre el total. 

Percentatge exclòs del càlcul: Per tal d’evitar casos extrems, per a l’anàlisi s’ha optat per eliminar aquells casos en què el pagament bàsic per 

hectàrea superava els 300 euros. La variable recull doncs el percentatge d’hectàrees i pagaments eliminats sobre el total.   

(*) En alguns casos puntuals, degut a l’elevada incidència de casos amb pagaments per sobre dels 3000 euros no ha estat aconsellable ex-

cloure’ls, en aquests casos el càlcul de la desviació s’ha efectuat amb el 100% d’observacions. 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i elaboració pròpia a partir de l’exercici d’estimació (vegeu l’annex metodolò-

gic). 
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7.4. PROJECCIÓ ECONÒMICA DE L'IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC. ANNEX ESTA-

DÍSTIC 

TAULA 45.  Distribució per comarques de l’estimació del pagament bàsic per al 2015 i per al 2019 segons diver-

sos escenaris. Territorialització segons ubicació de les parcel·les 

  Pagament bàsic assignat a les hectàrees de cada comarca 

  2015 (E1) 2019 (E1) 2019 (E2) 2019 (E3) 

Total 143.596.097 144.335.709 148.514.023 139.881.311 

Alt Camp 1.506.482 1.561.123 1.755.875 1.707.567 

Alt Empordà 6.109.021 6.175.316 6.282.265 5.877.649 

Alt Penedès 795.674 807.534 1.094.926 1.081.032 

Alt Urgell 3.474.799 3.489.649 3.529.932 3.259.001 

Alta Ribagorça 536.676 659.046 664.454 644.552 

Anoia 2.853.946 2.825.378 2.905.480 2.864.647 

Bages 3.965.394 3.981.320 4.043.305 3.824.075 

Baix Camp 2.218.871 2.059.164 2.178.533 1.991.331 

Baix Ebre 8.830.374 8.839.056 9.267.696 8.985.296 

Baix Empordà 3.297.986 3.246.130 3.301.804 3.146.096 

Baix Llobregat 156.026 153.374 165.198 150.202 

Baix Penedès 357.420 345.210 394.023 384.904 

Barcelonès 1.681 4.229 4.200 4.157 

Berguedà 2.616.534 2.891.297 2.926.122 2.807.225 

Cerdanya 1.293.280 1.643.254 1.683.670 1.644.787 

Conca de Barberà 2.162.044 2.148.353 2.224.623 2.199.257 

Garraf 95.960 95.904 114.917 112.075 

Garrigues 5.962.210 5.810.949 6.001.683 5.616.676 

Garrotxa 2.051.194 2.056.625 2.102.752 1.930.800 

Gironès 2.508.345 2.704.692 2.767.592 2.565.707 

Maresme 384.367 406.138 428.364 385.896 

Montsià 10.770.730 10.667.166 10.822.763 10.354.334 

Noguera 12.482.502 12.296.474 12.528.005 11.858.868 

Osona 6.678.768 6.976.776 7.076.144 6.374.022 

Pallars Jussà 5.148.228 5.277.056 5.355.465 5.034.862 

Pallars Sobirà 4.014.930 4.328.749 4.385.371 4.024.444 

Pla d'Urgell 5.593.039 5.497.699 5.665.062 5.316.839 

Pla de l'Estany 1.704.551 1.779.246 1.808.263 1.659.148 

Priorat 687.815 655.903 770.831 722.942 

Ribera d'Ebre 1.691.317 1.685.605 1.840.532 1.725.791 

RIPOLLES 2.030.112 2.462.897 2.477.552 2.397.586 

Segarra 5.274.470 5.075.949 5.120.164 5.038.750 

Segrià 14.640.914 14.414.749 14.956.791 13.799.640 

Selva 1.784.994 1.844.765 1.890.051 1.734.051 

Solsonès 2.932.944 3.087.950 3.103.731 3.051.515 

Tarragonès 851.655 852.208 927.748 887.485 

Terra Alta 1.986.255 2.004.129 2.142.169 2.058.683 

Urgell 5.650.327 5.634.050 5.777.511 5.563.757 

Val d'Aran 5.468.073 4.786.189 4.804.325 4.175.986 

Vallès Occidental 653.270 651.963 659.100 610.535 

Vallès Oriental 2.372.922 2.452.446 2.565.029 2.309.137 

NC - - - 

 Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 
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TAULA 46.  Distribució per comarques de l’estimació del pagament bàsic per al 2015 i per al 2019 segons diver-

sos escenaris. Territorialització segons ubicació de les explotacions perceptores 

  Pagament bàsic assignat a les explotacions de cada comarca 

  2015 (E1) 2019 (E1) 2019 (E2) 2019 (E3) 

Total 143.596.097 144.335.709 148.514.023 139.881.311 

Alt Camp 1.265.453 1.309.052 1.471.299 1.436.005 

Alt Empordà 5.771.427 5.735.835 5.839.272 5.430.666 

Alt Penedès 992.366 1.095.590 1.389.822 1.365.192 

Alt Urgell 2.526.579 2.597.417 2.636.010 2.465.494 

Alta Ribagorça 593.838 688.814 694.237 667.972 

Anoia 2.671.546 2.635.704 2.701.547 2.663.033 

Bages 4.522.856 4.437.975 4.498.422 4.210.925 

Baix Camp 2.352.578 2.163.353 2.280.185 2.084.519 

Baix Ebre 9.059.024 9.069.775 9.458.176 9.081.239 

Baix Empordà 3.188.980 3.138.356 3.189.035 3.033.056 

Baix Llobregat 373.788 359.442 402.363 383.590 

Baix Penedès 440.217 440.183 488.694 477.044 

Barcelonès 2.534.468 2.756.775 2.896.054 2.826.201 

Berguedà 2.592.430 2.843.302 2.878.961 2.761.669 

Cerdanya 1.287.755 1.641.403 1.679.972 1.644.304 

Conca de Barberà 2.158.165 2.104.734 2.163.277 2.122.463 

Garraf 194.349 185.650 207.696 198.187 

Garrigues 6.316.640 5.998.876 6.135.547 5.650.973 

Garrotxa 2.264.540 2.222.316 2.267.247 2.070.974 

Gironès 2.972.490 3.142.303 3.210.974 2.979.067 

Maresme 480.490 487.538 511.866 465.995 

Montsià 9.184.155 9.035.665 9.178.250 8.804.702 

Noguera 10.727.101 10.569.304 10.767.463 10.172.017 

Osona 8.479.984 8.612.592 8.714.960 7.847.262 

Pallars Jussà 3.143.994 3.589.763 3.664.518 3.572.274 

Pallars Sobirà 875.125 1.596.855 1.653.759 1.646.397 

Pla d'Urgell 6.904.012 6.669.865 6.859.995 6.385.470 

Pla de l'Estany 2.075.753 2.121.556 2.149.194 1.965.922 

Priorat 583.798 558.165 646.553 607.675 

Ribera d'Ebre 1.382.513 1.381.151 1.517.749 1.426.597 

Ripollès 1.338.472 1.812.779 1.826.302 1.804.297 

Segarra 5.383.327 5.135.861 5.173.408 5.042.535 

Segrià 18.730.782 17.948.890 18.495.641 16.897.149 

Selva 1.830.109 1.895.895 1.942.047 1.787.552 

Solsonès 2.792.885 2.982.613 2.996.607 2.948.519 

Tarragonès 1.063.233 1.056.275 1.147.797 1.094.542 

Terra Alta 1.933.668 1.954.095 2.077.971 1.997.668 

Urgell 6.204.960 6.063.812 6.187.866 5.916.588 

Val d'Aran 71.886 103.416 122.663 121.152 

Vallès Occidental 1.292.710 1.280.307 1.309.544 1.222.509 

Vallès Oriental 3.218.889 3.142.401 3.249.938 2.878.716 

NC 1.818.760 1.770.057 1.831.140 1.723.198 
Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 
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TAULA 47.  Distribució per comarques de les ajudes associades estimades destinades al suport de la producció 

agrària. Territorialització segons ubicació de les parcel·les 

  Arròs Cultius proteics Fruita seca Llegum de qualitat 

Total 2.088.307 1.266.293 1.408.253 16.589 

Alt Camp - 2.913 155.112 289 

Alt Empordà 17.236 141.552 355 1.177 

Alt Penedès - 10.307 2.499 94 

Alt Urgell - 16.075 200 64 

Alta Ribagorça - 1.939 - - 

Anoia - 59.896 13.274 3.240 

Bages - 59.723 3.650 250 

Baix Camp - 617 158.881 - 

Baix Ebre 842.666 334 52.694 - 

Baix Empordà 76.338 146.766 41 20 

Baix Llobregat - 1.624 516 - 

Baix Penedès - 96 13.889 - 

Barcelonès - - - - 

Berguedà - 40.702 - 28 

Cerdanya - 25.821 - - 

Conca de Barberà - 10.106 43.333 817 

Garraf - 598 4.020 - 

Garrigues - 14.592 167.578 - 

Garrotxa - 53.710 12 68 

Gironès - 69.924 4.084 297 

Maresme - 5.099 81 1.029 

Montsià 1.149.198 569 18.065 - 

Noguera - 39.141 44.553 - 

Osona - 100.373 - 39 

Pallars Jussà - 101.706 49.555 - 

Pallars Sobirà - 9.847 - - 

Pla d'Urgell - 4.617 876 - 

Pla de l'Estany - 69.195 - - 

Priorat - 65 45.614 - 

Ribera d'Ebre - 574 68.606 - 

Ripollès - 3.778 - - 

Segarra - 67.327 21.891 1.676 

Segrià 2.869 25.858 102.840 - 

Selva - 36.756 22.081 549 

Solsonès - 45.387 4 446 

Tarragonès - 116 108.158 615 

Terra Alta - 3.364 237.945 - 

Urgell - 14.720 65.055 1.193 

Val d'Aran - - - - 

Vallès Occidental - 32.706 248 202 

Vallès Oriental - 47.800 2.543 4.496 

NC - - - - 
Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia (vegeu l’annex metodològic). 
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TAULA 48.  Distribució per comarques de les principals modalitats d’ajudes associades ramaderes estimades. Territorialització segons ubicació de l’explotació principal 

  Boví d'Engreix Cabrum  

Oví (peninsular) 

Boví de Llet 

vaques no-

drisses (Pe-

ninsular)   

Peninsular, Ve-

dells criats per 

la pròpia explo-

tació 

Peninsular, Ve-

dells no criats 

per la pròpia 

explotació 

Insular i Mun-

tanya Peninsular 

Primeres 75 

vaques llet (In-

sular i Munta-

nya) 

Primeres 75 

vaques llet 

(Peninsular) 

Resta vaques 

llet (Insular i 

Muntanya) 

Resta vaques 

llet (Peninsular) 

Total       736.969       2.781.910        118.318        166.088       2.793.004       1.732.894       2.889.687          434.264       1.447.938     5.231.211    

Alt Camp                        -                      1.950                     222                  2.353                  14.648                           -                             -                             -                             -                           -      

Alt Empordà               33.122               225.788                     686                  6.453               148.111                           -                 368.316                           -                 120.962             109.344    

Alt Penedès                 4.309                    6.977                         -                    1.008                  31.457                           -                    20.690                           -                             -                           -      

Alt Urgell               48.606                  12.024                11.185                         -                    92.438               539.157                           -                 152.638                           -               246.158    

Alta Ribagorça                 4.612                           -                    1.816                  2.097                  86.596                           -                             -                             -                             -               185.243    

Anoia                 4.342                  42.702                  2.267                  1.884                  48.597                           -                         713                           -                             -                 10.435    

Bages               35.916               187.681                  3.430                12.614               115.325                  37.165                  32.937                    1.019                    6.718             203.437    

Baix Camp                    202                  35.093                     476                  3.104                  29.232                           -                             -                             -                             -                   2.319    

Baix Ebre                 4.679                  10.328                  1.709                22.594                  47.127                           -                             -                             -                             -                 42.988    

Baix Empordà                 9.694                  18.801                         -                    6.133                  98.720                           -                 235.080                           -                    43.276                     981    
 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia. Vegi’s annex metodològic. 
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TAULA 48.  Distribució per comarques de les principals modalitats d’ajudes associades ramaderes estimades. Territorialització segons ubicació de l’explotació principal. 

(CONTINUACIÓ) 

  

  Boví d'Engreix Cabrum  

Oví (peninsular) 

Boví de Llet 

vaques no-

drisses (Pe-

ninsular)   

Peninsular, Ve-

dells criats per 

la pròpia explo-

tació 

Peninsular, Ve-

dells no criats 

per la pròpia 

explotació 

Insular i Mun-

tanya Peninsular 

Primeres 75 

vaques llet (In-

sular i Munta-

nya) 

Primeres 75 

vaques llet 

(Peninsular) 

Resta vaques 

llet (Insular i 

Muntanya) 

Resta vaques 

llet (Peninsu-

lar) 

Total       736.969       2.781.910        118.318        166.088       2.793.004       1.732.894       2.889.687          434.264       1.447.938     5.231.211    

Baix Llobregat                    438                    1.412                         -                    2.000                  31.874                           -                      8.918                           -                      4.358                 2.319    

Baix Penedès                        -                      2.571                         -                    1.227                  14.349                           -                             -                             -                             -                           -      

Barcelonès                 8.886                  10.591                         -                       394                    8.208                           -                      8.918                           -                      7.566               64.750    

Berguedà               95.731                  42.660                  4.846                  2.322               136.514                  99.064                  80.619                  36.087                    4.661             535.572    

Cerdanya               11.411                    6.386                     889                         -                    27.062               241.312                           -                    14.408                           -               391.132    

Conca de Barberà                    370                  24.818                  2.248                     100                  13.452                           -                             -                             -                             -                   4.905    

Garraf                        -                             -                           -                    1.790                  15.261                           -                             -                             -                             -                   3.032    

Garrigues                 1.851               101.981                         -                    8.649                  83.773                           -                             -                             -                             -                           -      

Garrotxa               49.784                  52.756                  6.745                         -                    72.121               285.675                    1.189                  86.037                           -               325.178    

Gironès               37.027                  68.796                         -                    2.704                  36.764                           -                 342.751                           -                 184.242               67.515    
Unitats: euros 

Font: elaboració pròpia. Vegi’s annex metodològic. 
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TAULA 48.  Distribució per comarques de les principals modalitats d’ajudes associades ramaderes estimades. Territorialització segons ubicació de l’explotació principal. 

(CONTINUACIÓ) 

  Boví d'Engreix Cabrum  

Oví (peninsular) 

Boví de Llet 

vaques no-

drisses (Pe-

ninsular)   

Peninsular, Ve-

dells criats per 

la pròpia explo-

tació 

Peninsular, Ve-

dells no criats 

per la pròpia 

explotació 

Insular i Mun-

tanya Peninsular 

Primeres 75 

vaques llet (In-

sular i Munta-

nya) 

Primeres 75 

vaques llet 

(Peninsular) 

Resta vaques 

llet (Insular i 

Muntanya) 

Resta vaques 

llet (Peninsular) 

Total       736.969       2.781.910        118.318        166.088       2.793.004       1.732.894       2.889.687          434.264       1.447.938     5.231.211    

Maresme                 3.467                       927                         -                    2.576                    7.123                           -                    78.598                           -                      8.776                 3.211    

Montsià                 1.919                       422                         -                    3.542                  37.842                           -                             -                             -                             -                 10.167    

Noguera                 7.843               254.411                  5.881                  3.336               180.991                           -                 141.975                           -                 250.094               54.672    

Osona            157.835               304.680                14.109                  6.108               240.808               374.531               578.722               123.619               237.021             937.228    

Pallars Jussà               37.027                  35.304                15.142                     156               271.668                  25.780                    1.308                  16.718                           -               300.919    

Pallars Sobirà                 8.987                    2.181                  4.605                  1.565                  99.199                  25.649                           -                      3.670                           -               384.354    

Pla de l'Estany                 4.847                  85.257                         -                    5.658                  28.100                           -                 140.905                           -                    96.842                         -      

Pla d'Urgell               15.181               105.164                         -                    4.359                  58.700                           -                 154.817                           -                    64.642               77.593    

Priorat                        -                      1.001                  2.191                     757                    6.235                           -                             -                             -                             -                           -      

Ribera d'Ebre                        -                      1.518                22.611                23.238                  27.094                           -                             -                             -                             -                           -      

Ripollès               43.288                    2.413                  3.874                  1.089                  50.956                  75.116                    1.308                          68                           -               753.948    
 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia. Vegi’s annex metodològic. 
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TAULA 48.  Distribució per comarques de les principals modalitats d’ajudes associades ramaderes estimades. Territorialització segons ubicació de l’explotació principal. 

(CONTINUACIÓ) 

  Boví d'Engreix Cabrum  

Oví (peninsular) 

Boví de Llet 

vaques no-

drisses (Pe-

ninsular)   

Peninsular, Ve-

dells criats per 

la pròpia explo-

tació 

Peninsular, Ve-

dells no criats 

per la pròpia 

explotació 

Insular i Mun-

tanya Peninsular 

Primeres 75 

vaques llet (In-

sular i Munta-

nya) 

Primeres 75 

vaques llet 

(Peninsular) 

Resta vaques 

llet (Insular i 

Muntanya) 

Resta vaques 

llet (Peninsular) 

Total       736.969       2.781.910        118.318        166.088       2.793.004       1.732.894       2.889.687          434.264       1.447.938     5.231.211    

Segarra                 1.717               113.511                  3.106                     407                  19.467                           -                             -                             -                             -                   7.938    

Segrià               11.007               597.303                         -                    8.227               204.759                           -                 154.699                           -                 233.752               54.315    

Selva               27.602                  38.592                     445                  2.453                  46.773                           -                 270.871                           -                 100.473               51.194    

Solsonès               21.577                  45.938                  6.183                         -                 119.586                    9.815                           -                             -                             -               257.039    

Tarragonès                        -                    11.297                         -                    1.183                  14.435                           -                             -                             -                             -                           -      

Terra Alta                    101                    2.318                  2.229                  2.591                  41.277                           -                             -                             -                             -                   6.065    

Urgell                       67               145.105                         -                    8.612                  46.219                           -                             -                             -                             -                   1.784    

Val d'Aran                 1.515                           -                       299                     983                  14.561                           -                             -                             -                             -                 42.364    

Vallès Occidental                 3.366                  60.902                         -                    2.597                  19.373                           -                             -                             -                             -                 24.883    

Vallès Oriental               38.609               114.038                  1.124                  5.852                  97.442                  13.872               266.353                           -                    84.555               55.475    

NC                       34                    6.313                         -                    3.373                    8.767                    5.758                           -                             -                             -                 12.754    
 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia. Vegi’s annex metodològic. 
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7.5. GUIÓ DE LES COMPAREIXENCES 

CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR AGROPECUARI 

Catalunya registra una diversitat orogràfica i climàtica que determina una configuració molt variada del camp ca-

talà i és també una regió on la ramaderia té un pes important. 

En el decurs de les darreres dècades s’observa a Catalunya una progressiva concentració de l'activitat, una dis-

minució del nombre de les explotacions, un manteniment de la SAU explotada, un augment dels efectius rama-

ders, un augment per tant de la dimensió de les explotacions en termes de superfície, i un augment també de la 

dimensió de les explotacions ramaderes que, no obstant això, només ha suposat un augment dels efectius en el 

cas del porcí, amb un desenvolupament molt intensiu i industrialitzat a Catalunya, i també, tot i que en proporci-

ons menors, en el cas de l'equí.  

Així, el mapa agrari a Catalunya és molt divers, i compagina escenaris molt diversos al llarg de tot el seu territori, 

la qual cosa condiciona les orientacions productives de cada comarca, i per tant, determina, en el context de la 

nova reforma de la PAC, els criteris d’anivellament a partir dels quals es decidiran els nous estrats de pagament. 

Partint d’aquesta base, 

- Quina percepció té vostè del sector agropecuari a Catalunya? 

- Considera que la diversitat agrària que ostenta Catalunya li atorga singularitat respecte de la resta de Co-

munitats Autònomes de l’Estat? I de la resta de països comunitaris? 

- Quins efectes creu que pot tenir la tendència a l’envelliment dels titulars de les explotacions agràries? 

LES POLÍTIQUES AGRÀRIES EUROPEES. LA PAC 

La PAC ha estat des dels seus inicis un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea i la receptora 

de la partida més important del pressupost comunitari. Aquesta es troba en un moment clau de transformació, en 

el qual intervenen elements, com la volatilitat dels preus, l’increment dels costos, els aspectes mediambientals i 

el desenvolupament rural que requereixen un replantejament de la PAC. Al desembre de l’any 2013 s’aproven els 

reglaments europeus, els quals estableixen les línies principals de la nova política, si bé deixen alguns aspectes a 

discreció dels estats membres. Per aquest motiu encara no està definida l’aplicació concreta de la PAC a l’Estat 

espanyol, fins a l’aprovació i publicació dels reials decrets corresponents, que estan en fase d’informació pública.  

El Reglament (UE) 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix nor-

mes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la PAC i 

estableix un nou règim de pagaments directes desacoblats de la producció i basats en el règim de pagament bà-

sic. La percepció de totes les ajudes queda supeditada a què l’agricultor que les sol·liciti compleixi amb el criteri 

d’agricultor actiu, per tal d’evitar l’existència de persones físiques o jurídiques que es beneficiïn les ajudes sense 

dur a terme cap tipus d’activitat agrària, tal com ha anat denunciant el Tribunal de Comptes Europeu en els seus 

diversos informes.  

El pagament bàsic que, com s’ha dit anteriorment, és de nova creació té la finalitat de garantir una distribució 

més equitativa dels ajuts entre les terres agràries. Aquesta assignació de nous drets de pagament es basa, com a 

norma general, en el nombre d’hectàrees admissibles a disposició dels agricultors en el primer any d’aplicació del 

règim. Es pretén eliminar progressivament el vincle dels ajuts a les referències històriques que es tenia en comp-

te fins ara per al càlcul de l’import de l’ajuda. Per tal d’assolir una distribució més equitativa entre els estats 

membres, s’estableix que aquells que tinguin pagaments directes per sota del 90% de la mitjana de la UE han de 

saldar un terç de la diferència entre el seu nivell actual i la mitjana amb tots els estats membres que assoleixin un 

nivell mínim en l’exercici 2020. Endemés, com a norma general, tots els drets activats al 2019 a un Estat mem-

bre han de tenir un valor unitari uniforme, amb l’excepció  d’aquells que al 2019 estiguin situats per sota del 60% 

de la mitjana de la UE. 

Tenint en compte aquests antecedents: 
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- Com valora vostè la Política Agrària Comuna que s’ha aplicat fins el moment de la reforma? Garantia sufi-

cientment els seus objectius? 

- Tenint en compte els elements que introdueix la reforma, creu que, en termes generals, suposarà una mi-

llora per als agricultors i ramaders? 

- Considera que la reforma de la PAC garantirà l’equitat en la distribució de les ajudes per reduir les diferèn-

cies en els nivells de suport a la renda que reben els agricultors de la UE? Considera que hi haurà sectors 

que, tenint en compte les seves característiques, resultaran perjudicats per l’aplicació de la convergència 

interna de les ajudes? 

- Creu que el desenvolupament rural queda suficientment amb el segon pilar de la PAC? Està dotat de sufi-

cients recursos?  

IMPACTE DE LA PAC A CATALUNYA/ESPANYA/PAÏSOS COMUNITARIS 

El Reglament  europeu deixa alguns aspectes oberts, a discreció dels estats membres. Entre d’altres qüestions, 

estableix que els estats membres poden aplicar el règim de pagament bàsic en l’àmbit regional i, en cas que ho 

facin, hauran de definir les regions atenent criteris objectius i no discriminatoris, així com les seves característi-

ques agronòmiques i socioeconòmiques, el seu potencial agrari nacional o la seva estructura institucional o ad-

ministrativa. En relació amb aquest aspecte, els acords de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupa-

ment Rural, celebrada el 24 i 25 de juliol de 2013, sobre el model d’aplicació de la nova PAC a Espanya, acorda, 

entre d’altres qüestions, que el règim de pagament bàsic a Espanya s’apliqui d’acord amb el model de regionalit-

zació, el qual parteix de la distribució dels imports de la PAC per comarques agràries, tenint en compte els seus 

imports percebuts, la tipologia dels nivells d’intensitat de l’ajuda i considerant quatre tipus de superfície a cada 

comarca: superfícies de terres de cultiu de secà, terres de cultiu de regadiu, cultius permanents i pastures. 

L’acord posa de manifest que l’aplicació d’aquest model de regionalització ha de permetre minimitzar els efectes 

de convergència interna de les ajudes, evitant les transferències d’imports entre el primer pilar i el segon pilar de 

la PAC. 

- Quin impacte creu que tindrà la nova PAC pel que fa a la distribució d’ajudes a Catalunya? A banda 

d’assolir una convergència interna creu que, en general, augmentarà, disminuirà o es mantindrà estable la 

renda percebuda pels agricultors i ramaders catalans? 

- En el mateix sentit, com creu que afectarà la PAC a la resta de comunitats autònomes de l’Estat? En ter-

mes generals, augmentarà, disminuirà o es mantindrà estable la renda percebuda pels agricultors i rama-

ders? 

- Considera que pot tenir algun impacte la nova PAC en l’abandonament de terres? 

- Creu que hi haurà algun tipus de cultiu que resultarà més beneficiat amb relació a la resta amb l’aplicació 

de la nova PAC? 

- Creu que alguns sectors com la fruita, vinya i hortalissa són subjectes d’un tracte discriminatori atès que la 

PAC exclou que se’ls assignin nous drets? 

- El nou model d’aplicació i marge que es deixa als estats membres, creu que pot produir diferències molt 

significatives entre agricultors i ramaders dels diferents països comunitaris? 

PARTICULARITATS DE LA NOVA PAC 

- Creu que la nova PAC garantirà que les ajudes vagin destinades exclusivament als agricultors actius? 

- Com valora el “pagament verd” o greening que contempla la nova PAC? Contribuirà a assolir els reptes 

mediambientals? 

- Un dels objectius de la PAC també és el d’incentivar els joves agricultors. Creu que s’assolirà aquesta fita i 

que hi pot haver un increment de la població jove al camp i un afavoriment del relleu generacional? 

- Considera adequat i suficient el suport específic a les zones amb desavantatges naturals? 
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- Com valora el règim per a petits agricultors que contempla la reforma? 

PROPOSTES DE MILLORA 

- Creu que hi ha algun aspecte rellevant que no reculli la nova PAC i que seria important introduir amb vista 

a la seva revisió intermèdia? 

- Quins elements creu que caldria modificar o millorar? 
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