NOTA DE PREMSA
UNA CAMPANYA MOLT COMPLICADA PER ALS PRODUCTORS DE FRUITA DOLÇA

JARC-COAG reitera que la mesura més eficient davant una crisi
de preus com l'actual és NO COLLIR
•

L’organització agrària considera que cal impulsar el sistema de retirada de NO
COLLITA, previst per l’OCM, per tal de ser més eficients amb la gestió dels fons dels
PO (Plans Operatius). Cal optimitzar els pocs diners que hi ha per retirades evitant els
sobrecostos de la industrialització i/o destrucció del producte fora de l’explotació
agrària. Actualment dels 26,9 cèntims d’euro per kg el fructicultor només rep
aproximadament un 10%.

•

D’altra banda, JARC-COAG planteja altres mesures que cal aconseguir en els àmbits
fiscal, laboral i financer per recolzar el sector: rebaixa estructural del mòdul de l'IRPF
de la fruita dolça, que el sector agrari en general es pugui beneficiar de la tarifa
plana de la Seguretat Social i que es millorin les condicions dels crèdits.

Davant la complicada situació en què es troben els productors de fruita dolça aquesta
campanya, el representant de la sectorial de JARC-COAG, David Borda, exposa les
reivindicacions de l’organització, que inclouen mesures a curt i llarg termini en diferents
àmbits, que es resumeixen en:
Mesures de retirada: Està clar que el sistema actual de retirades a través de les OPFH no
funciona, i que caldrà a llarg termini una revisió a fons de l’actual OCM de fruites i hortalisses.
Però ara, calen mesures immediates. En aquest sentit, el 25 de juliol, Pekka Pesonen, el
Secretari general del COPA–COGECA (del qual forma part JARC-COAG), ha fet arribar una
petició formal al Comissari d’Agricultura, Dacian Ciolos, per a que adopti mesures
excepcionals, tal i com estableix el Reglament 1308/2013 de l'OCM única, de forma que es
puguin fer retirades al conjunt de productors, inclosos els que estan fora de OPFH.
Pel que fa a les actuacions a llarg termini, cal establir mesures de mercat més potents en el
marc de l'OCM, entre les que JARC-COAG proposa les següents:
-

Impulsar el sistema de retirada de NO COLLITA, actualment previst per l’OCM, per tal
de ser més eficient amb la gestió dels fons dels PO (Plans Operatius) i que no es
perdin els pocs diners que hi ha per a les retirades amb sobrecostos de la
industrialització i/o destrucció del producte fora de l’explotació agrària.
Està clar que a cap productor li agrada haver d'optar per no comercialitzar el seu
producte. No obstant, cal ser valents i prendre decisions amb visió empresarial. Els
fructicultors han de donar resposta al mercat però no poden controlar tots els
condicionats de l'oferta i la demanda (mermes per pedregades, maduració
anormalment primerenca, baixa demanda per retard en l'arribada de la calor, etc).
No collir és, per tant, la forma més natural de retornar a la terra un producte que no
té sortida, reincoporant nutrients i matèria orgànica al sòl, sense augmentar els costos
productius derivats de la manipulació i distribució.
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-

Destinar més fons a la gestió de crisis de mercat en detriment dels destinats a
inversions per incrementar la producció.

-

Suspendre els PO a les OPFH que no consumeixin els seus percentatges topall de
retirada i liquidin al seus socis productors per sota del preu de retirada establert.

Mesures fiscals: Cal una rebaixa estructural del mòdul (índex estimació objectiva de l'IRPF)
de la fruita dolça, que actualment és de 0,37 (per cada 100€ d’ingressos, representa que el
sector té una renda de 37€ abans d’amortitzacions). Això mateix es va aconseguir a través
de COAG, davant del Ministeri d’Economia i Hisenda, fa dos anys pel sector de l’olivera, i els
representants de JARC-COAG consideren que amb les dades dels darrers 5 anys es pot
acreditar que aquest índex ha quedat desfasat també en el sector de la fruita dolça. Durant
la darrera reunió amb la subdelegada del Govern a Lleida, la Sra. Inma Manso, li varem fer
arribar aquesta proposta perquè la traslladi al Ministeri d'Hisenda, ja que la situació actual és
injusta i cal esmenar-la.
Mesures laborals: Que "la tarifa plana de 100 euros per la Seguretat Social", aprovada pel
Govern de l'Estat per a promoure la contractació de treballadors fixos, inclogui el sector
agrari. I que l’aplicació sigui retroactiva, és a dir, que en cas que la contractació ja s’hagi
realitzat, es procedeixi al retorn de les quotes de la Seguretat Social ingressades des del 1 de
març de 2014, data de la publicació del Reial decret - Llei 3/ 2014, de 28 de febrer.
Mesures financeres: Es faran arribar al Conseller d’Agricultura dues demandes en aquest
sentit. La primera, que als crèdits del ICF vigents (Institut Català de Finances) se’ls prorrogui
un any l’amortització i que durant aquest any només s’hagin de pagar interessos. I en segon
lloc, que el DAAM aporti un 2% de bonificació dels interessos dels crèdits de liquiditat avalats
per SAECA que es facin el 2014.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•

David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: 607.38.16.63

Lleida, 1 d’agost de 2014
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