NOTA DE PREMSA

JARC EXIGEIX A LA GENERALITAT EL PAGAMENT DELS AJUTS ALS JOVES I ELS PLANS DE MILLORA 2010
Els afectats han realitzat inversions que superen els 100 milions d'euros però no han rebut els ajuts compromesos

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) vol denunciar l'incompliment de la Generalitat amb els
pagaments compromesos als joves que es van incorporar l'any 2010 així com amb els productors que van fer
inversions a les seves explotacions mitjançant plans de millora. Si bé el pagament de la paga extraordinària dels
funcionaris, o l'aprovació de nous expedients d'ajut és un tema important, des de JARC considerem que cal tenir
molt en compte que avui a Catalunya hi ha més de mil explotacions que estan penjant d'un fil perquè no poden
fer front als deutes que van assumir confiant en el pagament dels ajuts per part de la Generalitat.
L'any 2010 es van aprovar 302 expedients a joves que es volien incorporar a l'activitat agrària per un import d'ajut
de 9,5 milions d'euros. Alhora, segons les dades del DAAM, l'any 2010 es van aprovar 1.173 expedients de plans de
millora amb un ajut de 35 milions d'euros. Aquestes persones van realitzar inversions per valor de 13 milions d'euros
en el cas dels joves i de 87 milions d'euros en plans de millora, la majoria mitjançant préstecs als quals ara han de
fer front a banda d'haver abonat ja més de 15 milions d'euros en concepte d'impostos.
Des de JARC volem denunciar que mentre des del sector s'està donant resposta als requisits que s'estableixen en
aquests ajuts i es compleixen els terminis establerts rigorosament, des de l'Administració catalana l'actitud és molt
diferent: s'aproven nous expedients però no es paguen puntualment els compromisos adquirits des del 2010.
Segons les dades a les que ha tingut accés JARC a data d'avui encara hi ha pendents de pagament el 50%
d'aquests expedients. Això implica deixar a la corda fluixa a moltes explotacions que ja travessen moments
complicats a causa dels baixos preus als que se'ls liquiden els productes i per tant, posa en risc la seva viabilitat i
continuïtat.
És per això que des de l'organització agrària catalana no només demanem que es doni suport al sector sinó
també que se sigui molt escrupulós en els pagaments que es comprometen, ja que d'ells en depen la
manutenció de moltes families catalanes que han apostat per invertir i tirar endavant malgrat la crisi.
DADES INCORPORACIONS JOVES 2010 (segons DAAM)
Serveis territorials
Barcelona
Catalunya central

expedients
31
30

ajut
945.688,10
937.905,82

Serveis territorials
Pirineu i Vall d'Aran
Tarragona

expedients
25
23

ajut
826.663,00
731.767,75

Girona

51

1.641.007,63

Terres de l'Ebre

40

1.259.815,33

Lleida

102

3.177.292,60

TOTAL

102

9.520.140,23
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