Ramon Consola Palau , alcalde de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a l’empara del
que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre,
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals,
sotmeten a la consideració del Ple la següent:
MOCIÓ PER EXIGIR UNS PREUS JUSTOS PER AL SECTOR AGRARI I RAMADER, CONTRA
L’ENCARIMENT DELS COSTOS DE LA PRODUCCIÓ I PER DEMANAR AJUTS DIRECTES PER
A LES EMPRESES FAMILIARS AGRÀRIES

El sector agrari gestiona més del 93% del territori -amb un 32,4% dedicat a l’agricultura.
Juntament amb la indústria agroalimentària és un sector estratègic que proporciona
aliments en quantitat, qualitat i quantitat suficient per tal de proveir a la població de
Catalunya. La ramaderia és el sector de major pes econòmic (el 60% de la producció
final agrària). L’agricultura catalana té una estreta relació amb el sector agroindustrial
de primera i segona transformació que, al nostre país, té un pes molt important assolint
el 16,1% del total de la producció
Sabem que el sector agrari català es basa en l'empresa familiar agrària, la qual és
garantia d'una ocupació equilibrada del territori i de la bona gestió del medi natural,
que contribueix a la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament del món rural en
zones de muntanya desfavorides.
Malauradament, la renda agrària acumula una davallada del 39% en termes constants i
en 20 anys s'han perdut més de 22.000 explotacions familiars, la qual cosa suposa
també una minva de l'equilibri territorial de Catalunya.
La crisi estructural del sector s’ha vist agreujada per l’increment de costos de producció.
Cada any s’extingeixen moltes explotacions lleteres i en general empreses familiars
agràries que no poden suportar els elevats preus de les matèries primeres i a més a
més sense ajudes reals dels governs per a garantir la seva competitivitat la qual cosa
provoca que vagin tancant explotacions.
És més necessari que mai una aposta decidia per defensar aquestes empreses agràries,
una visió política estratègica i prendre partit pel sector productor primari, com a signe
d'identitat i l'activitat agrària que configura el paisatge en un país on es reuneix la més
àmplia diversitat de produccions. Cal que totes les administracions públiques i el Govern
de la Generalitat en el seu cas, a través del Departament d’Acció Climàtica , Alimentació
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i Agenda Rural defensin activament aquest model ja que esta en joc el seu relleu
generacional.
Cal promoure mesures per a millorar la competitivitat I la rendibilitat de les explotacions
familiars agràries en general I també les ramaderes ja que tenen un pes específic molt
rellevant en l’economia catalana i lleidatana, tot i sabent que el gruix de la producció
agrària catalana procedeixi de la ramaderia fa que el consum de mitjans de producció
de fora de l’explotació sigui molt més elevat.
Actualment ens trobem que el sector agrari en general i el ramader del boví de la llet
pateix una crisi de preus molt greu provocada per diversos factors com ara l’elevat preu
en les matèries primeres, l’electricitat, els carburants, els transports, augment dels
preus dels adobs, fitosanitaris, la pujada de preus, plàstics, pinsos, aigua per al bestiar,
etc. Tot això farà encarir en més d’un 42% el cost del cereal i els farratges i en general
encara mes els costos de producció per al ramader i l’agricultor en general.
Sabem que s’està treballant des del Govern de la Generalitat però cal un esforç
d’implicació que vetlli per que es compleixi els controls per garantir el compliment de
la llei de Cadena Alimentària i establir un pla urgent per al sector agrari per tal que les
cadenes de distribució paguin un preu que garanteixi que la industria pot retribuir al
productor amb un preu just que cobreixi el cost de producció, i garantir un reequilibri a
la cadena de valor que també garanteixi la viabilitat de l’explotació i per tal que el
ramader es pugui guanyar dignament la vida
El sector lacti ha de ser considerat estratègic, garantir una negociació equilibrada entre
compradors I venedors de llet I es urgent acabar amb les practiques abusives com la
venda a pèrdues.
Cal mesures immediates per tal de poder oferir ajudes directes I línies de crèdit sense
interessos ni avals, ja que ens hi juguen el relleu generacional del sector
Una política que es vulgui defensora del model agrari de Catalunya ha d'assegurar la
justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris. El sector
demana més diàleg i implicació per corregir les normatives que impliquen la limitació de
les dimensions de les explotacions ja que impedeix la competitivitat amb relació amb la
resta de l’Estat i dels mercats. Limitar les dimensions de les explotacions perjudica la
rendibilitat del sector, perjudica la capacitat de l’empresari agrari d’innovar i projectar
noves estructures agràries, ja que a l’Aragó per exemple la normativa és mes flexible .
A tot això li hem de sumar l’excessiva burocratització dels expedients administratius
alhora de demanar ajuts i on cada cop l’empresari agrari i el pagès professional li és més
difícil accedir a les noves tecnologies i a una administració que provoca un increment
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als costos de la seva producció final. Urgeix implementar mesures per a reduir tant les
traves administratives com les de les noves tecnologies i facilitar la gestió dels
expedients, eliminar l’ excessiva burocràcia i posar ordre al caos normatiu que impedeix
la innovació i el progrés del sector agrari.

Fa temps que es demana un IVA reduït per als bens i serveis agraris i eliminar la
tributació excessiva de les construccions indispensables per a fer activitats agràries ,com
ara coberts, granges , i magatzems agrícoles i crear un gasoil professional agrari amb la
mínima tributació harmonitzada de la Unió Europea
És necessari que la Comissió Europea a través de la PAC protegeix realment la renda
agrària dels agricultors i ramaders amb mesures coactives per regular els mercats
agrícoles, el preu de cost i del preu de venda i la competència. Demanem incrementar
el suport econòmic per als pagesos professionals i empresaris agraris per a poder fer
compatible la seva explotació agrària i protecció de les zones rurals amb els objectius
de desenvolupament sostenible i cura del medi natural.
Per a tot l’exposat , el grup de Junts per Catalunya a l’ajuntament de .....presenta al ple
els següents :
ACORDS:
PRIMER .- Manifestem el nostre suport a les demanades del sector agrari i ramader
català per tal que el Govern de la Generalitat a través dels Departaments corresponents
que hi tinguin competències es prenguin mesures immediates per tal de limitar i corregir
l’encariment dels preus dels costos de producció que pateixen les empreses familiars
agràries i els pagesos professionals en general.
SEGON .- Demanar al Govern de la Generalitat i en el seu cas al Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que estableixi una taula de treball amb els
sindicats agraris més representatius, que creï un pla estratègic d’ajuts i aportacions
directes a les explotacions familiars agràries, amb préstecs i crèdits sense interessos per
a pal·liar la pèrdua de guanys per culpa de l’augment conjuntural dels costos de
producció .
També demanar al Departament d’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que
redueixi l’excessiva burocratització dels expedients administratius i posi fi a les traves
burocràtiques. Cal implementar mesures que facilitin l’accés a les noves tecnologies per
a millorar la gestió dels expedients i facilitar el cobrament dels ajuts d’una manera més
rapida i diligent .
Telèfon 973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

Tercer .-Demanar el Govern Espanyol i també al Govern de la Generalitat que garanteixi
un reequilibri en la cadena de valor que garanteixi la viabilitat de les explotacions
agràries i garantir al productor uns preus que superin el cost de producció i tingui un
marge de guany raonable en l’aplicació efectiva i real de la Llei de la Cadena Alimentària.
QUART .- Reclamar al Govern Espanyol un IVA reduït per a tots els béns i serveis agraris
i eliminar la tributació abusiva per a les construccions indispensables per les activitats
agràries com ara granges, coberts, cabanes i crear un gasoil professional agrari amb una
tributació mínima harmonitzada amb la Unió Europea.
CINQUÈ .- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i al seus grups
parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, al Govern de l’Estat Espanyol i també a tots els
sindicats agraris catalans .

Bell-lloc d’Urgell, a la data de la signatura electrònica
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