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espanyol, van estar afectades greument pel temporal de baixes temperatures i fort vent. 
Aquest episodi va provocar danys molt importants en les produccions dels cultius 
llenyosos, sobretot als fruiters i als ametllers i avellaners de les províncies de Lleida i 
Tarragona, però també en els conreus herbacis.  
 
Els danys en aquestes zones comportarà una davallada molt important de la propera 
collita, en força casos aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la, afegint-se a les 

de producció i al seu agreujament a causa de la lamentable invasió de Rússia a Ucraïna 
i la seva cruenta guerra.  
 
Hore

greument afectades, que han patit danys pel temporal de baixes temperatures i fort vent, 
establint, entre altres, un conjunt de mesures per a les explotacions agràries afectades 

 
 

 de Maçanet de Cabrenys acorda:  
 

1) -llei on 

 
a. Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència a les que 

estan a mans de la pagesia professional, tant per a les que disposaven 

previst al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny del 

agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en 
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea. 

b. Finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin 
 

c. Mesures fiscals:  
i.  
ii.  
iii. 

assegurances agràries i dels ajuts públics obtinguts en dos 
exercicis fiscals.  

iv. 
nors 

ingressos.  
d. Mesures socials:  

i.  
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ii. 
mantinguin en el major nivell les prestacions als treballadors 
afectats al llarg de tota la seva durada i es bonifiqui al 100% els 
pagaments a la Seguretat Social a càrrec de les empreses.  
 

2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a promulgar urgentment un 

de pr
 

a. Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència per a les 
que estan a mans de la pagesia professional, tant per a les que 

nces, com per a les que no en disposaven, en el 
marc del previst al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de 

sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat 
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea. 

b. Finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin 

Alimentació i Agenda Rural.  
 

- A
especialment a les inversions en les explotacions agràries i la incorporació 
de joves.  

- Ampliar les operacions financeres vinculades al Contracte Global 

convenis amb les entitats financeres.  
 

3) 
de 

econòmic per fer assumible el cost de les primes a càrrec de la pagesia. 


