NOTA DE PREMSA

La sectorial de fruita dolça de JARC-COAG
planteja un ultimàtum al Ministeri d’Agricultura

David Borda a la roda de premsa celebrada avui a Lleida.
Simultàniament se n’han celebrat dues més (Aragó i Múrcia)

•

“Si no posen en marxa un pla de xoc amb actuacions de suport urgents per als
fructicultors, no ens asseurem a cap més reunió on plantegin mesures a mig o
llarg termini. Per inacció, estan contribuint a arruïnar les empreses professionals
mitjanes i petites”, afirma David Borda, cap sectorial de fruita dolça de JARC i
de COAG.

•

A Catalunya, la liquidació mitjana en origen del préssec l’any passat fou de
0,20 €/Kg. Des del 2013, els preus percebuts pels fructicultors estan cada
vegada més ensorrats, situats majoritàriament sota els costos de producció,
mentre que el marge comercial del 2017 és el més elevat des del 2013, situantse de mitjana en un 732%.

•

Les mesures urgents sol·licitades per JARC-COAG són: reduccions aplicades a
la declaració de la renda 2017, línia d’avals dels SAECA, ajudes i moratòries
per als préstecs contrets, línies de finançament bonificades i crèdits tous,
condonació de les quotes de la Seguretat Social i de l’IBI, i no retallar la
subvenció per a la contractació d’assegurances.

Lleida, 18 de gener de 2018. En una roda de premsa celebrada aquest matí a Lleida, David
Borda, cap sectorial de fruita dolça de JARC i de COAG, ha fet públic que comunicaran al
Ministeri d’Agricultura que no cal que els convoquin a més reunions fins que no es defineixen
mesures de suport a curt termini per als productors professionals. Els representants del
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productors, argumenten que no es pot continuar perdent el temps parlant de mesures a mig i
llarg termini, perquè els seus possibles efectes ja arriben tard. Aquesta mateixa petició, s’ha fet
en dues altres rodes de premsa simultànies celebrades pels representants de les sectorials de
fruita dolça de COAG a Aragó i Múrcia.
Preus en origen un 40% per sota dels 4 anys anteriors, on ja eren ruïnosos
Les empreses petites i mitjanes s’estan arruïnant per la inacció del Govern davant de cinc anys
de pèrdues econòmiques. Des del 2013, els preus en origen (percebuts pel pagès) s’han anat
ensorrant, situant-se majoritàriament sota els costos de producció. A Catalunya, l’any passat
les liquidacions mitjanes per a préssec varen ser de 0,20€/Kg, mentre que de l’anàlisi fet per
COAG es desprèn que al conjunt de l’Estat espanyol es situaven al voltant dels 0,28€/Kg, un
44% més baixes que els de la mitja dels quatre anys anteriors (2013-2016).
A més, David Borda, afirma que les dades oficials del Ministeri d’Agricultura no reflecteixen la
realitat que es viu al camp i contribueixen a frenar unes mesures de suport urgent que haurien
de ser evidents per a tothom. El Mapama va fer públic recentment un increment dels preus en
origen pel conjunt de fruites (no només pinyol) del 0,7%. Una xifra, que a banda de ser
insignificant, no és certa.
2017: record del diferencial entre preu a camp i a taula
Per l’escletxa que hi ha entre els preus percebuts pel pagès i els pagats pels consumidors van
caient les petites i mitjanes empreses. l’any 2017, s’observen els màxims marges comercials del
període estudiat (2013-2017). En préssec el marge mitjà de l’any passat es va situar en un 732%
i en nectarina 722%, amb valors màxims a l'agost de 2017 de l'1.067% en préssec i de l'1.053%
en nectarina. Ni l'any d'inici del veto rus (2014) es van produir valors tan elevats: en préssec el
marge mitjà va ser del 612% amb un màxim a l'agost de 2014 del 988%, i en nectarina, la
mitjana es va situar en 603%, amb un repunt a l'agost del 900%. Els marges mitjans durant la
resta dels anys analitzats s'han situat entre el 220% i el 386%.
“Sense mesures urgents no caldrà plantejar les de mig o llarg termini”
La sectorial de fruita dolça de JARC i COAG fa mesos que sol·licita al Ministeri d’Agricultura
mesures de suport que ja fan tard. Per aquest motiu, planteja l’ultimàtum exposat a aquesta
institució.
El pla de xoc que han proposat els fructicultors es resumeix en donar oxigen als productors per
poder arribar a implementar mesures estructurals durant els propers anys. Per tant, demanen,
de forma immediata, que el Mapama doni resposta a les següents peticions:
-

Reducció a cero dels mòduls per a la fruita dolça en el càlcul de la renda del 2017, i
ampliació de la partida de despeses de difícil justificació del 5% al 10% per a aquells
que opten pel sistema d’estimació directa simplificada.

-

Establir la línia d’avals de SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria).

-

Ajudes i moratòries per als préstecs contrets i establir línies de finançament bonificades i
crèdits tous per poder afrontar la propera campanya.

-

Condonació de les quotes a la Seguretat Social i del Impost sobre Bens Immobles (IBI).
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-

Recuperació del màxim percentatge de subvenció estatal en la contractació de
l’assegurança de la fruita.

Més informació:
-

Dossier amb anàlisi de les campanyes de préssec i nectarina (2013-2017) - Preu origendestí i consum (https://goo.gl/juzMJi)
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