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Els reptes de l’agricultura actual 
 

La Política Agrària Comuna (PAC) s’aplica de forma il·legal i injusta a l’Estat espanyol, contrària 
als interessos dels homes i dones que desenvolupen de forma professional, directa i personal 
l’agricultura i la ramaderia, no hi ha un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena 
alimentària i també tenim un encariment dels costos de producció, tot plegat allunya 
l’objectiu polític (constitucional i de la Unió Europea) d’assolir que les rendes de la pagesia 
siguin equiparables a la resta de ciutadans. 

Sovint es rau en les macromagnituds per assenyalar el diagnòstic del sector agrari i es posa 

l’accent en termes positius sobre l’evolució de la renda agrària o de la capacitat exportadora 

agroalimentària. No obstant, aquestes macromagnituds molt sovint emmascaren una realitat 

més difícil per als agricultors i ramaders que viuen fonamentalment del treball de la seva 

explotació, que pateixen amb major intensitat la volatilitat dels preus en origen, l’encariment 

nominal i tècnic dels costos de producció i la gestió deficient de la política agrària per part 

de les administracions.  

 

A l’estat espanyol hi ha més de 1.112.000 persones físiques que declaren ingressos agraris a 

l‘IRPF i de l’ordre de 740.000 beneficiaris d’ajuts directes de la PAC. No obstant, només per a 

uns 289.000 els seus ingressos agraris representen més del 25% de les seves rendes i només 

uns 260.000 estan donats d’alta com a treballadors autònoms o per compte propi del sector 

agrari.  

 

És contraproduent, per al conjunt de l’economia i la població, dissenyar les polítiques agràries 

pensant en aquells per als quals l’agricultura és un mer complement de rendes, o per aquells 

que l’exerceixen al marge de les exigències legals per al seu exercici. Les polítiques agràries 

han de dissenyar-se per als professionals que, per la seva vinculació econòmica i professional 

amb el sector, són protagonistes de la seva evolució, i en els que, per la seva vocació de 

permanència a l’activitat i en el territori, es pot confiar per assolir els reptes de competitivitat 

i sostenibilitat de la nostra agricultura i ramaderia.  

 

La societat està demanant  al sector aliments sans, de qualitat i a preus assequibles; en un 

entorn natural ric i divers i en una agricultura ètica, sostenible, generadora d’ocupació, que 

fixi població als petits municipis i vertebradora del medi rural. 

 

S’ha d’orientar la futura PAC post 2020 de manera que protegeixi el modelo agrari sostenible, 

social i segur que els ciutadans europeus exigeixen. 

 

S’ha de millorar el funcionament de la cadena alimentaria, de manera que es produeixi un 

equilibrat repartiment del valor afegit que genera, de manera que es remuneri als agricultors 

i ramaders per sobre dels seus costos productius i tenint en compte els bens públics que 

subministren.  

 

S’han d’adequar els costos productius de les explotacions agràries. 
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S’ha de proporcionar una fiscalitat i seguretat social adequada a les especificitats de la 

activitat agrària i particularment dels seus professionals. 

 

S’ha de portar a terme una política d’aigua basada en la planificació dels recursos que 

garanteixin les demandes i en l’ús racional dels mateixos en base a criteris socials i econòmics. 

 

S’han de donar solució als problemes sectorials i transversals que són un motiu general de 

preocupació i de perjudicis pels agricultors i ramaders afectats. 

 

S’ha de superar la bretxa en estructures, infraestructures i servicis bàsics que separa als 

ciutadans del medi rural de la resta de ciutadans. 

 

 
 


