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URGÈNCIA. MOCIÓ RECOLZAMENT  SECTOR AGRARI 

Davant la difícil situació que travessa actualment el sector agrari i amb la finalitat d’unir 

forces per a defensar els nostres productes agraris, en especial els cítrics i els kakis, el 

passat dimarts, 20 de novembre, se reuniren en Alberic representants dels 

ajuntaments dels municipis de la Ribera Alta i Ribera Baixa, amb les organitzacions 

agràries AVA-ASAJA, La Unió de Llauradors i Ramaders i APROKA (Associació de 

Productors de Kaki), els quals decidiren presentar les següents propostes: 

1. Exigir davant de les distintes administracions, (autonòmica, nacional y UE) que 

esprioritzen els cítrics comunitaris front als de països tercers. 

2. Que les importacions estiguen sotmeses a més controls per tal de que complisquen 

les garanties agroalimentàries i fitosanitàries així com de traçabilitat. 

3. Una llei de la Cadena Agroalimentària justa, ja que actualment la cadena de 

valorcomença des de la gran distribució i hauria de ser a la inversa, per tal de garantir 

alsproductors un preu mínim. 

4. Un model de contracte homologat OBLIGATORI, signat entre les dues parts 

perTRIPLICAT, de forma que una còpia siga per al agricultor, una altra per al comerç i 

latercera per a la Conselleria, la qual estaria facultada per a observar que es 

compleixen les normes i que no es donen clàusules abusives. 

5. Denunciar als supermercats que maltracten els productes valencians o 

cometenirregularitats en matèria d’etiquetat, origen del producte i altres. 

6. Crear el label “TERRA VALENCIANA”, que puga ser fàcilment reconegut pels 

consumidors, amb una visibilitat gran en l’etiquetat i que incloga a tots el 

productesagroalimentaris amb origen en la Comunitat Valenciana (vi, oli, arròs, 

taronges, kaki…), amb unes campanyes publicitàries sufragades pel productor amb el 

recolzament de les Administracions. 

7. Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura l'elaboració i posada en marxa d'un pla 

destinat a afavorir la retirada del mercat en fresc d'aquells calibres de cítrics que, a 

causa de la seua escassa grandària, no reunisquen les condicions comercials més 

idònies per a la seua venda al públic. D'aquesta manera s'aconseguiria revitalitzar i 

estabilitzar la campanya citrícola en un moment clau per al bon desenvolupament futur 

d'aquesta. 
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Entre 200.000 i 250.000 tones de cítrics quins haurien de retirar-se de la circulació per 

a ser enviats bé a la indústria de transformació, bé a l'alimentació del bestiar, ja que 

d'aquesta manera s'aconseguiria un rellançament de la temporada citrícola en eliminar 

del canal comercial els fruits de grandària menys apta. 

D'acord amb els càlculs efectuats per l’organització agrària AVA-ASAJA, el cost de 

destinar el referit tonatge a les finalitats ja al·ludides a fi d'estimular el mercat en fresc 

se situaria en uns 30 milions d'euros, tenint en compte que el preu a pagar per cada 

quilo que fóra enviat a indústria o a alimentació animal seria de 15 cèntims. 

La Unió Europea ja contempla en el seu normativa mecanismes de retirada per al 

sector hortofructícola que inclouen ajudes específiques per a les Organitzacions de 

Productors (OP) -cooperatives i OPs no cooperatives- que opten per dur a terme 

aquesta opció. No obstant això, d'aqueixos fons comunitaris per a recolzar la retirada 

no poden beneficiar-se els agricultors que no estiguen inscrits aOPs i en el cas de la 

Comunitat Valenciana, almenys el 50% dels mateixos es troben en aquesta última 

situació. 

Pensem que d'aqueixes una mica més de 200.000 tones que haurien d'acollir-se a 

aquest pla, al voltant de la meitat poden canalitzar-se a través de OPs i cooperatives 

usant per a ells les subvencions europees, però la resta necessita de la implicació i el 

suport del Consell, ja que els efectes d'aquesta iniciativa serien tremendament 

favorables per al futur esdevindre de la campanya citrícola". 


