
#LaPagesiaDiuProu!

44a Assemblea General Ordinària – 26 de febrer de 2022

La situació de la pagesia no ha parat d’empitjorar, disminueixen les persones que s’hi dediquen i
cada vegada hi ha menys joves que s’incorporen a l’activitat. Els costos de producció han tingut
una pujada generalitzada aquests darrers anys: pinsos, fertilitzants, gasoli B, electricitat, llavors i
planter, fitosanitaris, medicaments veterinaris, mà d’obra assalariada i costos socials, conservació i
reparació de maquinària i equips, conservació i reparació d’edificis, material i petit utillatge, i les
despeses generals. Mentre els costos pugen, els preus percebuts pels productors al mercat han
minvat significativament en moltes produccions i una feble legislació a la cadena alimentària
espanyola continua tolerant abusos i competències deslleials dels altres esgraons sobre els
productors, sense eines efectives per defensar la baula més feble. A aquesta conjuntura, cal
afegir una creixent burocratització de l’activitat agrària i una clara discriminació de la pagesia
augmentada per la bretxa digital (manca de cobertura i l’accés a les noves tecnologies o manca
de coneixements) en imposar a tothom l’ús de mitjans telemàtics per fer els tràmits davant de la
Generalitat de Catalunya.

A tot això cal sumar, per una banda, que la Unió Europea amb una nova Política Agrària Comuna
(PAC) estableix noves obligacions productives, ambientals i socials sense cap compensació
econòmica, les quals engrandiran la competència deslleial de les importacions de països tercers, i
aquests no han de complir ni els actuals estàndards i obligacions europeus. Per una altra banda,
el Govern de l’Estat imposa una aplicació de la PAC amb intervencions lesives en no assegurar la
viabilitat de la renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors socials del món  rural.

La manca de legislació catalana i la deguda diligència del Govern de la Generalitat en l’adopció
de mesures per evitar els danys i l’extensió de malalties animals i l’articulació de compensacions
integres pels danys de la fauna salvatge, cinegètica i protegida posen en risc la continuïtat de
moltes explotacions agràries.

A més, continua el model depredador de sòls agraris i paisatge en la implantació de les energies
renovables i de les noves infraestructures; així com una creixent desconnexió entre el món urbà i
la tasca de la pagesia que comporta, per una banda, accions i actuacions incíviques al món rural i
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periurbà i, per una altra banda, opinions i mantres que tracten l’alimentació, la pagesia i l’activitat
productiva amb apriorismes i conceptes fonamentats en criteris ideològics.

Davant de totes aquestes circumstàncies, i davant de la greu situació de moltes explotacions
agràries, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya exigeix als governs de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, així com als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i
del Parlament  de Catalunya que:

● Es promulgui i modifiqui la legislació que ha de fer possible un mercat amb preus justos,
transparent i equitatiu per a la pagesia (quota de mercat per a la posició de domini; no
permetre la revenda a pèrdues; deixar de vulnerar el dret europeu en la regulació de la
cadena alimentària; regular les llotges i els observatoris per a totes les produccions amb
mecanismes públics d’informació comercial obligatòria, estadísticament representatius i
subjectes al secret estadístic; dotar dels mitjans suficients els organismes competents en
fer complir la legislació de la cadena alimentària; i adoptar les millors eines dels altres
estats membres de la Unió Europea).

● Es modifiqui la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels
costos de producció (IVA reduït per a tots els béns i serveis necessaris per a la producció
que no el tenen; adequació dels mòduls de l’IRPF i l’increment de les despeses de difícil
justificació; desenvolupament de la doble tarifa elèctrica; gasoil professional agrari amb el
mínim de gravàmens fiscals;; eliminar la il·legal tributació de les construccions agràries en
l’IBI; adequar la reforma laboral a les peculiaritats de l’eventualitat al camp; i que es deixin
sense efecte les obligacions addicionals en gestió de la fertilització i s’incorporin millores
en la seva gestió).

● Es modifiqui el Pla Estratègic de la PAC de l’Estat espanyol per assegurar la viabilitat de la
renda i la resiliència de la pagesia professional i dels sectors socials del món rural
(reducció de la franquícia en la figura d’agricultor actiu i l’aplicació íntegra als grups
empresarials; usar íntegrament els mecanismes pal·liatius per a la pagesia professional
afectada per la convergència negativa; eliminar obligacions addicionals a la
condicionalitat; i incorporar deduccions fiscals pels sobrecostos i lucres cessants no
compensats íntegrament).

● Es recuperi el principi de preferència comunitària per incorporar la reciprocitat normativa a
les negociacions comercials amb països tercers en matèria  agroalimentària.

● Es promulgui la legislació que elimini la ineficient gestió de la fauna cinegètica i que
articuli la compensació íntegra i de tots els danys que provoca la fauna  salvatge.

● Es defensi l’espai agrari per aturar l’actual model depredador i especulatiu (desplegar la
Llei 3/2019 dels espais agraris i aprovar el pla territorial sectorial agrari; modificar el Decret
Llei 24/2021 sobre renovables i eliminar la seva previsió de 70.000 hectàrees en sòls
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agraris, no permetre l’afectació dels sòls d’interès agrari elevat, modificar la llei
d’urbanisme, aturar la massificació a les Terres de l’Ebre; i promulgar un decret llei per
incorporar els principis de preservació dels espais agraris a l’urbanisme, a la planificació
territorial i a les infraestructures, incloses les MAT).

● Es defensi la ramaderia de l’agressió continua que pateix, es fomenti amb ajuts la seva
adaptació a les noves obligacions normatives i es dignifiqui la seva tasca posant en valor
el component nutricional de la carn.

● Es revisi i simplifiqui de forma efectiva la burocratització de l’activitat agrària, es respectin
els drets de la pagesia afectada per la bretxa digital i es fomenti el civisme i respecte a la
pagesia i al món rural i periurbà.

● Es legisli per assolir la paritat real i efectiva en els serveis públics al món rural.

Resolució presentada per Joves d’unió de Pagesos
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