NOTA DE PREMSA

JARC-COAG denúncia la mala planificació del DAAM


L’organització agrària considera injustificable, poc professional i irrespectuós
que el termini per sol·licitar els ajuts de la DUN 2015 s’iniciés l’1 de març, i
passades dues setmanes el Departament d'Agricultura encara no hagi publicat
la normativa que estableix els requisits de sol·licitud i concessió d’aspectes tan
importants com la incorporació de joves, el suport per inversions o les ajudes
agroambientals, entre d’altres.



JARC-COAG demana que el període de sol·licitud, establert inicialment fins el
15 de maig, es prorrogui tantes setmanes com el DAAM retardi la publicació
d’aquesta normativa. És el primer any d’aplicació d’un nou sistema d’ajuts amb
nombrosos canvis, per tant, cal disposar de temps per fer les coses bé.



També lamenta que a l’esborrany d'Ordre, la Conselleria d'Agricultura continua
sense prioritzar el suport als agricultors i ramaders professionals en els ajuts
agroambientals.

JARC-COAG exigeix al Departament d’Agricultura màxima celeritat en la publicació de l’Ordre
del CGE (Contracte Global d’Explotació), normativa que estableix els requisits de sol·licitud i
adjudicació d’ajuts tan importants per al sector com son la incorporació de joves, el suport per a
inversions, les ajudes agroambientals, les adreçades a productors ecològics o la indemnització
compensatòria de muntanya, entre d’altres.
El període de sol·licitud dels ajuts associats a la DUN (Declaració Única Agrària) s’inicià el passat
1 de març i finalitza el 15 de maig. Per tant, l’organització agrària exigeix màxima celeritat al
Departament d’Agricultura per fer pública la normativa que regula tots els ajuts, i que
perllonguin el període de sol·licitud tants dies com tardin en publicar la normativa reguladora.
Argumenten que és el primer any d’aplicació del nou sistema d’ajuts, i per tant, davant els
nombrosos canvis és molt important disposar de temps per fer les coses bé.
Malgrat tot, l’organització agrària continua assessorant al sector, i està fent xerrades informatives
arreu de Catalunya, per informar sobre els aspectes que semblen ja definitius en relació, per
exemple, al suport econòmic per fer inversions. Consideren que, com a mínim, s’ha de deixar
clar els aspectes bàsics ja "tancats", perquè és evident que els pagesos i ramaders necessiten
temps per poder pair i planificar actuacions d'aquest tipus.
Finalment, però no menys important, JARC-COAG torna a reclamar que es prioritzi el suport als
agricultors i ramaders professionals també respecte els ajuts agroambientals, del contrari no es
dóna el recolzament que cal als que es dediquen a l’activitat agrària.

Per més informació, us podeu posar en contacte amb:


Francesc Boronat i Sans, President de JARC-COAG Catalunya: Tel. 628 123 183

Barcelona, 18 de març de 2015.
Nota: S’adjunta imatge de la xerrada informativa sobre suport a inversions que ahir al vespre es
va fer a l’oficina de JARC-COAG Lleida, a la qual assistiren una seixantena de persones.

