Aplicació de la Reforma de la PAC (III)

El "Greening" o Pagament Verd

PAC

La nova Política Agrària Comuna comportarà el compliment de les pràctiques agrícoles beneficioses per el clima i el medi ambient, també conegudes com a pagament verd o greening, previstes al Reglament (UE)1307/2013 de pagaments directes.
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El compliment d'aquestes pràctiques deriva, d'acord amb la normativa comunitària, en el fet que els beneficiaris del Pagament
Base han de respectar a totes les seves hectàrees admissibles
determinades pràctiques agrícoles beneficioses per el clima i el
medi ambient. Els agricultors que respectin aquestes pràctiques
i compleixen amb els requisits establerts rebran un pagament
anual per cada hectàrea vinculada a un dret de pagament
base.
L'import del pagament corresponent a cada agricultor es calcularà com un percentatge del valor total dels drets de pagament
base que hagi activat l’agricultor a cada anualitat. Aquest percentatge es determinarà anualment dividint l’import total de la
dotació financera establerta per cada any (veure requadre), entre el valor total de tots els drets de pagament bàsic activats
aquell any a nivell estatal. Aquest percentatge serà fet públic
anualment pel FEGA (Fons Espanyol de Garantia Agrària).

Les pràctiques que s’han de
respectar per tenir dret a percebre
el pagament verd són:

Dotació financera anual prevista.
En milers d'euros
2015

1.452.797

2016

1.455.505

2017

1.460.000

2018

1.464.015

2019 i següents

1.468.030

Així, amb la informació disponible, es considerarà que
compleixen aquestes pràctiques:

- DIVERSIFICACIÓ DE CULTIUS

• Les explotacions inferiors a 10 hectàrees de terres de conreu

- MANTENIMENT DE LES PASTURES
PERMANENTS ExISTENTS

• Les superfícies de l’explotació sotmeses a producció
ecològica

- TENIR UNA SUPERFÍCIE D’INTERÈS
ECOLòGIC A LES ExPLOTACIONS

• Les superfícies de l’explotació de conreus permanents

Actualment, no obstant, s’ha generat molta
incertesa pel que fa a la concreció de
com aquestes pràctiques caldrà dur-les
a terme, i si seran o no compatibles amb
els usos actuals de les explotacions, en
un moment que, mentre al camp ja es fan
les programacions, la normativa encara
resta pendent de publicació (al Butlletí
Oficial de l’Estat), per bé que, ja es disposa
de la informació que ha anat sortint a
exposició pública i que actualment és objecte
d’al·legacions.

• Les explotacions que tota la seva superfície es dediqui a
cultius sota l’aigua
• Les explotacions situades en zones Xarxa Natura 2000
• Les explotacions amb 75% o més (pendent de concreció) de
superfície de conreus farratgers i/o guaret i on la resta de
superfície de conreu no superi les 30 hectàrees
• Les explotacions amb 75% o més (pendent de concreció) de
superfície de pastures i/o arròs i la resta de superfície de
conreu no superi 30 les hectàrees.

Les superfícies/explotacions que no estiguin en alguna de les situacions anteriors han de complir,
segons s’escaigui:
A. DIVErSIFICACIÓ DE CoNrEUS
•
•

Explotacions d’entre 10 i 30 ha. de terres de conreu: han de tenir almenys 2 conreus diferents,
el principal ha de ser inferior al 75% de la superfície.
Explotacions majors de 30 ha. de terres de conreus: han de tenir almenys 3 conreus diferents,
el principal ha d’ocupar una superfície inferior al 75% i la suma de 2 dels conreus ha de ser inferior
al 95%, del total de superfície de conreu.

•

Pastures permanents mediambientalment sensibles: No es podran convertir ni llaurar les pastures
permanents mediambientalment sensibles ubicades en zones de la Xarxa Natura 2000, inclosos els
pantans i aiguamolls situats en elles.

•

Si un agricultor ha reconvertit o llaurat aquestes pastures, haurà de reconvertir-les en pastures
permanents.

•

Anualment es calcularà, a nivell estatal, la proporció de superfícies dedicades a pastures permanents
en relació amb la superfície total declarada pels agricultors.

•

A efectes d’aquest càlcul només es tindran en compte les superfícies dels agricultors que hi són
obligats i no es comptabilitzarà:
→ Les declarades pels agricultors acollits al règim de petits agricultors.
→ Les hectàrees en agricultura ecològica
→ Les superfícies dedicades a pastures permanents declarades en 2012, que no siguin
admissibles en 2015 per no complir el declarant alguna de les condicions per a poder percebre
pagaments directes.

C. CoMPTAr AMB SUPErFÍCIES D’INTErèS ECoLòGIC
•

Explotacions > 15 ha. de terres de conreu han de comptar amb un 5% de superfície d’interès ecològic.
→ Es consideren superfícies d’interès ecològic :
1. Les terres en guaret (9 mesos consecutius des de la collita anterior i el període comprès
entre el mes d’octubre previ al de la sol·licitud (2014) i el mes de juny de l’any de la
sol·licitud (2015)
2. Les superfícies dedicades a conreus fixadors de nitrogen (lleguminoses). (Aquestes tindran
un factor de ponderació de 0,7 a efectes de comptabilitzar la superfície necessària pel
compliment, és a dir una hectàrea comptabilitzarà per 0,7 ha)

S’ENTéN PEr CoNrEU:
• Qualsevol gènere definit a la classificació botànica de conreus
• Les espècies dels gèneres Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae
• El guaret
• Els conreus farratgers
La proposta també contempla algunes alternatives pendents de confirmar com ara que els cultius d’hivern
i primavera es considerin diferents encara que pertanyin al mateix gènere, o bé que a les superfícies amb
cultius mixtes en fileres, cada cultiu comptabilitzi com un cultiu diferent si representa almenys el 25% de
la superfície.
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B. MANTENIMENT DE PASTUrES PErMANENTS:
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