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A La Terra número 447 de juliol-agost del
2018 vàrem començar a desgranar els
principals aspectes de les propostes de
la Comissió Europea per regular la Política Agrària Comuna [PAC] més enllà del
2020, en aquest segon informe en completarem la descripció.

REDUCCIÓ I SOSTRE D’AJUTS • La Comissió Europea insisteix en què cal garantir
que l’ajut a la renda s’ha de distribuir de
manera més equitativa, per això proposa reduir i limitar els imports dels ajuts
directes de la PAC que superin un determinat llindar [vegeu la Taula 1]. No obstant això, abans d’aplicar les reduccions,
els estats membres restaran a l’import
d’ajuts directes que s’han de concedir al
beneficiari en un any natural, tant els salaris relacionats amb les activitats agràries declarades, incloses les cotitzacions
socials, com el cost equivalent del treball
regular i no remunerat com a salari (treball familiar per compte propi).
Els Estats membres calcularan els
imports dels salaris més les cotitzacions
socials i l’equivalent al treball familiar
utilitzant els salaris ordinaris mitjans a
escala estatal o regional, multiplicats pel
nombre d’unitats de treball anuals [UTA]
declarades pel beneficiari. És a dir, que
els càlculs es faran a tant alçat.
Tenint en compte, per una banda, el
IV Acord per a l’ocupació i la negociació
col·lectiva 2018, 2019 i 2020, subscrit per
la CEOE, la CEPYME, les CC.OO. i la UGT
i publicat al BOE número 173 de 18 de
juliol del 2018, el qual insta a establir
als convenis un salari mínim de 14.000
euros anuals; per una altra banda, l’establert a la Disposició transitòria divuitena
de la Llei general de la Seguretat Social
quan als tipus de cotitzacions en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris i, per una altra banda,
les bandes salarials de les categories de
peó, tractorista i encarregat, del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya,
podem aventurar que els salaris ordinaris mitjans, més les seves corresponents

1.- Proposta de reducció i de sostre dels ajuts directes de la PAC.
Trams d’ajuts en euros

Reducció dels ajuts directes

Entre 60.000,00 i 75.000,00
Entre 75.000,00 i 90.000,00
Entre 90.000,00 i 100.000,00
Més de 100.000,00

Almenys en un 25%
Almenys en un 50%
Almenys en un 75%
Un 100%

Font: Comissió Europea. COM(2018) 392 final d’1 de juny del 2018.

cotitzacions socials, a partir del 2021, es
poden situar entre els 18.000 i els 20.500
euros anuals.
Aplicant els supòsits descrits al paràgraf anterior, un beneficiari que li correspongués cobrar 78.000 euros anuals
d’ajuts directes, si ell mateix o amb mà
d’obra assalariada ocupa a la seva explotació una UTA, una vegada descomptats
els salaris ordinaris mitjans, més les seves corresponents cotitzacions socials,
l’aplicació dels percentatges de reducció
dels ajuts directes descrits a la Taula 1
suposarien que cobrés íntegrament els

La reducció del sostre
d’ajuts només afecta 9.070
explotacions a l’estat,
l’1,26 %, que no obstant reben
uns 997,4 milions d’euros; i,
a Catalunya, 394, el 0,8 % ,
36,8 milions d’euros
78.000 euros d’ajuts. Només s’aplicaran
les reduccions o el sostre descrit a la Taula 1 a la xifra que excedeixi dels 60.000
euros, una vegada descomptats els salaris
ordinaris mitjans, més les seves corresponents cotitzacions socials.

AFECTATS A L’ESTAT • Tot i que caldrà aplicar a cada explotació els càlculs que s’han
descrit abans, en funció de la mà d’obra
assalariada i familiar declarada i dels salaris ordinaris mitjans del 2021 al 2027,

més les seves corresponents cotitzacions
socials, en la Taula 2 podem observa com
en el conjunt de l’Estat això només afectaria (dades dels ajuts cobrats corresponents a les sol·licituds d’ajuts de la PAC
de l’any 2016) 9.070 explotacions, un
1,26% dels beneficiaris, que no obstant
reben 997,4 milions d’euros, el 20,44%
del conjunt d’ajuts directes de la PAC a
l’Estat. Tot i que, com hem exemplificat,
n’hi haurà que, una vegada descomptats
els salaris ordinaris mitjans, més les seves
corresponents cotitzacions socials, per a
cada UTA a la seva explotació, no tindran
cap reducció en els seus ajuts directes de
la PAC.
Tenint en compte el que ja s’ha descrit per al cas del conjunt de l’Estat, en la
Taula 3 podem observa com a Catalunya,
això només afectaria (dades dels ajuts
cobrats corresponents a les sol·licituds
d’ajuts de la PAC de l’any 2016) a 394
explotacions, un 0,86% dels beneficiaris,
que no obstant reben 36,8 milions d’euros, el 13,88% del conjunt d’ajuts directes
de la PAC a Catalunya.

DESTÍ DE LES REDUCCIONS • Amb el producte de la reducció dels ajuts directes
de la PAC, els Estats podran decidir, entre
utilitzar els fons estimats a finançar, en
primer lloc, l’ajut redistributiu complementari a la renda per a la sostenibilitat
obligatori i, posteriorment a altres dels
ajuts desconnectats de la producció, o
també podran utilitzar la totalitat o part
d’aquests fons a finançar les mesures de
desenvolupament rural a càrrec del Fons
Europeu Agrari de Desenvolupament Rural [FEADER].

PUBLICITAT

En cas de transferir els fons producte
de la reducció i sostre dels ajuts directes
de la PAC al FEADER, formarà part dels
quadres financers del Pla estratègic [vegeu La Terra número 447 de juliol-agost
del 2018] i podrà ser revisada com a més
tard l’1 d’agost del 2023.

OBJECTIUS AMBIENTALS • La proposta de la
Comissió Europea recorda la importància
de combatre el canvi climàtic en consonància amb el compromís de la Unió
Europea (UE) d’aplicar l’Acord de París i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, per això la PAC
contribuirà a la incorporació de la lluita
contra el canvi climàtic en les polítiques
de la UE i a la consecució d’un objectiu
global d’un 25 % de les despeses del pressupost de la UE en favor dels objectius de
lluita contra el canvi climàtic.
Per això, la Comissió Europea diu esperar que les actuacions en el marc de
la PAC, tant en ajuts directes i mesures
de mercat (primer pilar), com en desenvolupament rural (segon pilar), contribueixin al 40 % de la dotació financera
global de la PAC als objectius ambientals
i climàtics.
En aquesta línia, almenys el 30 % de
la contribució total del FEADER al pla
estratègic de la PAC de cada Estat es reservarà per a mesures que abordin específicament els objectius mediambientals
i climàtics, a la vegada que els plans
estratègics hauran d’incloure una major ambició i contribució a l’assoliment
d’aquests objectius respecte al que s’ha
fet en el període actual 2014-2020.
Atès que es proposa que quedi en
mans de la Comissió Europea l’aprovació
del pla estratègic de cada Estat membre,
aquesta acabarà imposant, per assolir
l’esmentat 40 %, quants fons del sostre
d’ajuts directes s’han d’esmerçar als
règims voluntaris a favor del clima i el
medi ambient en el primer pilar, en funció de quina justificació pugui presentar
l’Estat i accepti la Comissió Europea, de
repercussió de les exigències en matèria
de condicionalitat, tant dels nous Requisits Legals de Gestió, com de les noves
Bones Condicions Agràries i Mediambi-

