
 

 

Seguim amb els ecoesquemes 
 

 

Dins del que serà la propera PAC està el desenvolupament dels ecoesquemas, aspecte 

que segueix dividint el sector agrari, que no està d'acord amb la proposta de el Ministeri, 

en considerar que els productors hauran d'assumir despeses que el mercat no remunera, 

amb la consegüent caiguda de rendes, i es veuran gravats per competència forana 

deslleial. 

 

Fa unes setmanes que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) penjada 

de la seva pàgina web l'última proposta de "ecoesquemas" plantejada com a part de 

l'actual Pla Estratègic de la PAC que entrarà en vigor el 2023. Aquesta planteja set 

ecoesquemas principals amb destinació a aquells beneficiaris que voluntàriament els 

sol·licitin i portin a terme a les hectàrees de la seva explotació que siguin elegibles 

almenys una pràctica de les propostes. A més, proposa dues ecoesquemas 

complementaris als anteriors, entre els quals es podria triar un d'ells, i que el mateix 

Ministeri està valorant si integrar dins dels imports i requisits dels ecoesquemas 

principals. 

 

Dels nou ecoesquemas proposats, i segons el propi Ministeri, tan sols un d'ells té 

caràcter incentivador (la gestió sostenible entrades), mentre els altres vuit (pastura 

extensiva, sega sostenible, pasturatge racional, sembra directa, rotació amb espècies 

millorants, àrees no productives, coberta vegetal viva i coberta vegetal inert) es 

consideren compensatoris. 

 

En essència això es tradueix en que els imports a percebre per part dels productors que 

s'acullin a aquests vuit últims vénen senzilla i planament a "cobrir en la mesura dels 

possible, d'acord amb la disponibilitat pressupostària", és a dir, pràcticament limitar-se a 

tot estirar a compensar els costos addicionals en la major part dels casos, quan no també 

el lucre cessant, que motiva la seva posada en pràctica. 

 

I pel que fa a l'únic ecoesquema amb caràcter incentivador ja esmentat, consideren que, 

en darrer terme, els imports que els agricultors puguin arribar a percebre pel mateix 

tampoc vagin més enllà de servir per sufragar l'obligatòria major burocratització que 

suposarà la digitalització i la contractació d'assessors que els beneficiaris hauran de 

realitzar per a la seva implementació. 
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