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Ja tenim persona guanyadora del sorteig de WhatsApp
ernat Olivares, de la localitat d’Otos (Vall d’Albaida), va
ser el guanyador del sorteig que LA UNIÓ de Llauradors
B
ha fet estos darrers mesos i en el qual han participat totes

les persones associades a la nostra organització que ens
van passar les seues dades per a comunicar-nos a través
del canal de whatsapp.
Bernat i la seua parella han pogut gaudir d’una estada totalment gratuïta a l’Hotel La Font d’Alcalà a Alcalà la Jovada,
un meravellós enclau a la comarca de la Marina Alta que vos
recomanem visitar.
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INCENDIOS// Pide que se depuren responsabilidades por el reciente incendio de Caudiel

LA UNIÓ reclama ayudas para los agricultores y ganaderos
afectados por los incendios forestales

L

A UNIÓ reclama que se depuren responsabilidades por los
incendios ocurridos el pasado día 17 de junio en Caudiel (Alto
Palancia) que afectó a unas 150 hectáreas y el pasado 3 de julio
en la Venta del Moro (Utiel-Requena) que quemó 1.300 hectáreas
y que se tomen medidas urgentes para evitar más fuegos en esas
zonas. A la hora de cerrar esta información no se podía acceder
a la zona afectada por el incendio de Venta del Moro y por ello se
informará en la próxima edición de Camp Valencià / Redacción
LA UNIÓ indica que las personas responsables de las infraestructuras y el mantenimiento de las vías ferroviarias deben actuar
ya, pues es la tercera ocasión durante este año que se producen
incendios en el tramo comprendido entre Barracas y Caudiel. El
mal estado de las vías provoca que los trenes de mercancías
suelten chispas de bajada al frenar que caen en la vegetación y
provocan de este modo los incendios. Por ello, LA UNIÓ exige
que se limpie lo máximo posible todo el perímetro de vegetación
cercano a las vías para minimizar los posibles efectos en el caso
de originarse un incendio, y también que se solucione el problema
del deterioro de las vías.
La organización agraria también reclama que una vez se depuren
las responsabilidades sobre las causas del incendio, los agricul-

tores afectados por el destrozo de sus cultivos obtengan indemnizaciones con las que poner en marcha lo más pronto posible
sus explotaciones.
Cabe señalar que dentro de las hectáreas afectadas existían terrenos con cultivos en producción como olivos centenarios, almendros e incluso viñas.
Un porcentaje de la zona afectada eran también tierras abandonadas ante la falta de rentabilidad de la agricultura en los últimos
años. En este sentido, LA UNIÓ aboga por incentivar desde todas
las instancias para que se mantenga un tejido productivo agrario
en nuestros pueblos para evitar el abandono rural y la despoblación. “Un terreno cultivado evita la expansión de los incendios y otro
abandonado es un foco de proliferación de estos, y también hay
que fomentar sin duda la ganadería extensiva como medida de prevención frente a los incendios. Si no apostamos por la agricultura y
la ganadería, nuestros pueblos se mueren y hay un riesgo evidente
de que haya más incendios y desertización”, apunta LA UNIÓ.

Ver en enlace:
https://cutt.ly/wLjfNnR

QUEMAS AGRÍCOLAS// Quedan permitidas como hasta la fecha

El intenso trabajo y presión de LA UNIÓ logra solucionar
finalmente el problema de las quemas agrícolas

L

as intensas gestiones y la presión por parte de LA UNIÓ de
Llauradors ante Gobierno Central y Generalitat dieron sus
frutos y finalmente la Conselleria de Agricultura, a través de la
Dirección General de Prevención de Incendios, emitió una nota
interpretativa por la cual se permiten las quemas agrícolas en la
Comunitat Valenciana como hasta la fecha, dejando sin efecto en
materia de gestión de los restos agrícolas la nueva Ley de ámbito
estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular. / Redacción
De este modo, las entidades locales que cuenten con un Plan
Local de Quemas aprobado, o un instrumento de planificación
aprobado para la ordenación de la actividad de quema de restos
agrícolas en su municipio, les será de aplicación la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2022 de 8 de abril, por lo que
dichos municipios podrán continuar con esta actividad de la
misma forma que lo estaban realizando antes de la entrada en
vigor de la Ley 7/2022, mientras no se dicte resolución en contra.
En esa Disposición se indica que “Las comunidades autónomas
adaptarán a lo establecido en esta ley y las autorizaciones y
comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes,
o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado
antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, en el plazo de
tres años desde esa fecha.”
Las solicitudes de aprobación de Plan Local de Quemas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2022 se
tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de
presentación de la solicitud, de acuerdo con la Disposición Tran-
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sitoria Cuarta de la Ley 7/2022. Para el caso de entidades locales
que no cuenten con un Plan Local de Quemas aprobado, las actividades de quema de residuos agrícolas o forestales autorizadas en base a la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2022,
seguirán siendo válidas y se podrán realizar hasta que finalice el
plazo de eficacia de estas, con los límites y condiciones establecidos en la normativa de prevención de incendios forestales.
Cabe señalar que, como todos los años, desde el 1 de junio al
16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa
autonómica en prevención de incendios (una cuestión totalmente
asumida por los agricultores) y por ello quedaban ya pocos días
para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara
situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un
momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica. En
este sentido, había localidades de la Comunitat Valenciana que
se estaban acogiendo a esa supuesta prohibición de las quemas
de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras sí
las estaban autorizando y así LA UNIÓ solicita a los ayuntamientos que habían retirado las autorizaciones para la gestión de los
restos de poda que las reactiven de forma urgente.
La organización agraria ya había insistido en establecer un periodo de transición y adaptación mediante el cual se realizara un
debate público y participativo para resolver los problemas de las
quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo. LA UNIÓ seguirá trabajando ahora para que se
reconozca que los restos de poda agrícola son un subproducto
de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma
explotación y nunca pueden ser considerados como residuo.

ENTREVISTA AMB...

camp valencià

Diego Marín, director general de Prevenció d’Incendis Forestals

“El paper dels llauradors i ramaders és molt important
en la prevenció dels incendis forestals”
Quin és el paper que juguen els llauradors i ramaders valencians
en la prevenció d’incendis?
El paper de l’agricultura i la ramaderia és molt important en la prevenció. Portem anys preparant les línies d’ajudes i de moment ja tenim la
de les alternatives a l’ús del foc on s’han presentat més de 100 ajuntaments. I l’altra via és la de la ramaderia extensiva, que va perdent any
rere any cabanya. Anem a traure una línia d’ajudes ací que la teníem
en el PDR 14-20 i que no va acabar de funcionar com esperàvem.
Ara, l’hem canviada, intentant que siga més senzilla per a que arribe
al ramader i puga fer eixa faena. Esperem que al setembre estiga ja la
convocatòria preparada.

Josep Sanchis / Juan Alberto Cano
Diego Marín Fabra (Atzeneta del Maestrat) és director general de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura
des de juliol de 2019. És enginyer forestal. Va treballar primer
a Vaersa i en 2011 es va incorporar ja a la Generalitat com a
funcionari.
Quines són les principals actuacions de la Generalitat pel que fa
a la prevenció dels incendis forestals?
Tenim dues línies d’actuació fonamentals. Una és tractar d’evitar un
incendi i l’altra que és en el cas que hi haja, evitar que es propague. En
la primera treballem amb els agents mediambientals i del servei de vigilància preventiva en la conscienciació, en la conciliació dels diferents
usos, en formació, informació, divulgació. I en la segona treballem en
la planificació: plans dels parcs i plans locals de prevenció, i també en
l’execució d’eixes infraestructures que estan previstes en la planificació. Parlem de millora de pistes forestals, dipòsits, observatoris, àrees
tallafocs i punts estratègics.
Com ha evolucionat l’aprovació dels plans locals de cremes?
En 2019 hi havia 61 municipis amb un pla local aprovat, ara en tenim
394. Hem superat el 70% de les localitats amb plans aprovats, s’ha
ordenat més del 85% de la superfície forestal de la Comunitat Valenciana. Només queden 30 per presentar, la resta estem revisant-los perquè
és una feina costosa, amb requeriments, aprovacions en plens d’ajuntaments, en definitiva és una tramitació farragosa. Tenim la intenció
quan acabe l’any de tindre tots els plans presentats i abans que acabe
la legislatura pràcticament tots aprovats.
Sembla que moltes d’estes actuacions han fet baixar el nombre
dels incendis forestals durant els darrers anys…
Els últims tres anys són els millors des de que tenim estadístiques oficials d’incendis forestals en l’any 1986. En 2019 van haver 273 incendis,
en 2020 foren 252 i en 2021 quan menys amb 240. En superfície per
exemple en 2020 es va baixar de les 700 hectàrees cremades.
La inversió realitzada té a vore amb este descens?
Des de 2015 tenim una direcció general específica per a la prevenció
d’incendis i des de 2019 la inversió que s’ha fet en infraestructures
ha augmentat fins arribar a un pressupost actual de quasi 27 milions
d’euros. També hem apostat per línies d’ajudes que abans no existien
com la del voluntariat o la dels plans de prevenció. En esta última tenim
ajudes per a que els ajuntaments es puguen acollir. Els ajuntaments
disposen també d’altres ajudes per a buscar alternatives a l’ús del foc
per a la cremes de restes agrícoles. I també anem a traure una altra
línia per als ramaders extensius en àrees tallafocs, punts estratègics
de gestió i muntanyes d’utilitat pública.
Pots contar les principals novetats de la campanya ‘Stop al foc’
d’enguany?
Portem treballant de forma conjunta amb esta campanya des de 2015
amb Presidència de la Generalitat. Es renova any rere any per a que
arribe a tots els col·lectius i tota la ciutadania. El lema d’enguany apel·
la al sentit comú després de la pandèmia.
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La prevenció d’incendis és una matèria molt transversal i està íntimament lligada a la gestió integral del territori. Molts dels llauradors valencians que cultiven per exemple oliveres estan fent prevenció d’incendis
perquè estan evitant que s’abandonen els camps. L’oli del Alto Palancia o del Maestrat, la ramaderia extensiva de Els Ports, per exemple,
tenen un component essencial en la prevenció d’incendis. Hem de
donar-li un valor afegit als productes que provenen de l’agricultura de
muntanya, eixe producte local de proximitat que està alineat amb els
principis del Pacte Verd Europeu i de l’Estratègia Forestal europea que
s’han posat en marxa ara.
Ha hagut molta polèmica amb les cremes agrícoles, què penses
i quina és la solució?
Considerem que la prohibició no és la solució, sinó anar poc a poc
buscant alternatives. Ha estat una decisió molt precipitada per part del
Ministeri de Transició Ecològica. El més fàcil és prohibir, el més difícil
gestionar. Des de la Generalitat ja havíem treballat les alternatives, i
poc a poc que els llauradors a través dels ajuntaments pogueren buscar eixes solucions que existixen. Hi ha parcel·les amb difícil accés on
és complicat entrar una trituradora. El més fàcil si prohibixes cremar és
amuntonar les restes i tens més biomassa, i en cas d’incendi tindre
un problema greu. A mig termini per això volem buscar alternatives a
les cremes.
No es pot passar de 100 a 0 com vol la llei estatal. Per això hem interpretat des de la Comunitat Valenciana que per una part els municipis
que tinguen aprovats els plans de cremes puguen acollir-se a eixa
disposició quarta de la llei i els que no en tenen (uns cent i pico) els
hem donat altra solució com a excepcionalitat. Nosaltres hem de mirar
pels nostres llauradors.
Ja vam patir una onada de calor fa unes setmanes i de segur que
en tindrem més. Quins consells pots donar als llauradors i ramaders i als ciutadans en general davant d’aquestes situacions?
Quan s’està en preemergència 3 no es pot fer foc. Hem acotat prou
quan es pot cremar, només en preemergència 1 i fins les 13,30. Els
demanaria als llauradors o a la ciutadania molta preocupació, sentit
comú com he dit abans.
Com pot afectar el canvi climàtic als incendis forestals?
El canvi climàtic és una realitat. Veiem com la temperatura ha pujat
de forma gradual en els últims quaranta anys i ara encara amb més
intensitat, i el canvi climàtic per tant afecta els incendis. Estem en un
cercle viciós que no acabem de trencar. Tenim un abandó rural tant
dels cultius com de les zones forestals, els aprofitaments forestals no
acaben de tindre el valor desitjat. Per tant els llauradors o els silvicultors acaben abandonant els terrenys. Augmenta la superfície forestal,
la biomassa, i tenim un incendi que en algunes casos és per llamp,
negligències o intencionat. Això provoca una pèrdua de biodiversitat i
entrem de nou en un bucle.

Veure enllaç:
http://bit.ly/2Mg6qx3
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IMPORTACIONES// Plagas en cítricos

LA UNIÓ denuncia que los países de Mercosur acapararon hasta
mayo el 61% de las interceptaciones con plagas

L

A UNIÓ de Llauradors denuncia que los países de Mercosur
acapararon el 61% de las interceptaciones en frontera de
la UE de cítricos procedentes de países terceros con plagas
hasta el mes de mayo, de los cuales Brasil tuvo más del 53%.

/ Redacción
En los cinco primeros meses del año, Brasil ha tenido ya 30
interceptaciones sobre un total de 57 y Argentina tiene 2. Otro
estado asociado a Mercosur como es Colombia tiene 3 interceptaciones.
LA UNIÓ cree que ratificar el acuerdo entre la UE y Mercosur es
un grave error, pues no existen estudios profundos ni rigurosos
de impacto sobre los efectos que causaría en nuestro sector agrario. Los estudios generales realizados hasta la fecha
sobre las consecuencias del acuerdo con Mercosur son poco
concretos y no analizan por ejemplo el cultivo de los cítricos,
ni tampoco tienen en cuenta la incidencia por países comunitarios. En este sentido, Carles Peris, secretario general de LA
UNIÓ, señala que “todo lo que sean acuerdos sin reciprocidad
en el uso de materias activas, sin adquirir los compromisos de
reducción que plantea la estrategia europea “De la granja a la
mesa” y sin ordenación en cuanto a los periodos de importa-

ción para que no solapen a las producciones europeas que
no sean deficitarias, es caer en los mismos errores de siempre
que causan siempre un enorme impacto negativo al sector”.
En los últimos años se ha producido además un crecimiento
de las importaciones de países terceros del hemisferio sur a la
Unión Europea a pesar de no existir todavía protocolos seguros, por lo que a juicio de la organización agraria habría que
aumentar el control en la entrada de mercancías que puedan
contener plagas, como es el caso de la mancha negra o el
cancro en los cítricos provenientes de esos países en general.
También hay que señalar que los países de Mercosur no
emplean los mismos estándares de producción, como denuncia y reivindica desde hace tiempo LA UNIÓ. Mercosur se sitúa
por encima de la media europea en cantidad y número de sustancias activas utilizadas. Así, de un total de 508 sustancias
analizadas en un estudio publicado por Environmental Health
en 2019, el 44% de ellas estaban prohibidas o en proceso de
estarlo en la UE.
Cuando todavía faltan siete meses para computar todos los
datos de interceptaciones, ya se superan en un 24% los datos
del pasado año, por lo que si no se frena la tendencia podría
batirse un récord negativo a finales de 2022.

*MÁXIMA PROTECCIÓN DEL OPERADOR, INCLUSO EN LA APLICACIÓN
DE PRODUCTOS QUÍMICOS. LA CAT. 4 PROTEGE CONTRA EL POLVO,
AEROSOLES Y VAPORES.

ERGIT R: Tecnología y altas prestaciones de serie R el top de la gama AC.

TRG 10900 R
Frutero reversible

TGF 10900 R

Compacto de cabina baja (altura 174 cm)
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AJUDES// Invasió Ucraïna

El Govern estableix noves ajudes i mesures per pal·liar
els efectes del conflicte bèl·lic a Ucraïna

S

i en l’edició de Camp Valencià 268 de maig-juny s’informava de les ajudes i mesures que el Govern va establir al
mes de març amb sengles Reials decrets lleis, a principis del
passat més de juny va publicar, en este cas, un Reial decret
amb ajudes per als sectors boví, oví i cabrum de carn (al març
va ser per a les orientacions làcties), avícola i cunícola i, en
sectors agrícoles, per als cítrics. En total, s’ha establert un
pressupost de quasi 193,5 milions d’euros, distribuïts sectorialment en 110 milions per al sector boví; 31,7 milions per a l’oví i
cabrum, 10 milions per al sector avícola, 3 milions per al cunícola i, finalment, 38,7 milions per als cítrics. / Joanma Mesado

Des de LA UNIÓ s’ha informat puntualment del contingut
d’estes ajudes i la forma de tramitació que, esta vegada, s’ha
simplificat de forma considerable per facilitar la sol·licitud en
un període de poc menys de 15 dies.
Paral·lelament, a finals de juny el Govern va publicar un nou
Reial Decret amb noves mesures, no estrictament agràries, per
respondre a les conseqüències de la guerra a Ucraïna i per fer
front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica i, que de
forma resumida, s’exposen a continuació.
Finançament sector agrari
S’incrementa la línia de finançament ICO MAPA SAECA fins
a 20 milions d’euros. Esta mesura es va posar en marxa pel
Reial decret llei 4/2022 de mesures contra la sequera, amb
un muntant inicial de 10 milions d’euros. Esta ajuda, destinada a explotacions agràries, consisteix en la bonificació del
7% del principal dels préstecs, amb una quantia màxima de
10.000 euros per beneficiari. La bonificació puja al 10% en
cas d’explotacions ramaderes. Es financen préstecs de fins
a 100.000 euros amb un termini de fins a 15 anys, amb períodes de carència fins a 3 anys, segons la durada del préstec.
També s’incrementa en 2 milions d’euros (fins a un poc més
de 4,7 milions) el pressupost de la línia de subvenció d’avals
de SAECA.

Assegurança agrària
La norma dota l’assegurança agrària d’un pressupost més gran
per a subvencions destinades a reduir el cost de les pòlisses
als assegurats mitjançant una pujada de les subvencions que
es finançarà a càrrec del pressupost del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, per import de 60 milions d’euros
Mesures no específicament no agràries
Baixada de l’IVA de l’electricitat
Es rebaixa l’IVA de l’electricitat del 10% al 5%, fina a finals d’any
per als consumidors amb potència contractada de fins a 10 kW,
ja siguen particulars o empreses. S’amplia fins a finals d’any la
reducció de l’impost especial sobre l’electricitat, que va passar
del 5,1% al 0,5% el setembre del 2021 i la suspensió de l’impost
de generació.
Descompte del carburant
El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es continuarà aplicant fins al 31 de desembre de 2022.
Xec de 200 euros
S’aprova una ajuda única de 200 euros per a llars de baixos
ingressos, que podran sol·licitar tant assalariats, com autònoms i desocupats. Els pensionistes i els que cobren l’Ingrés
Mínim Vital queden fora de la mesura.
Hi pot haver molt d’embolic amb l’aplicació d’esta ajuda i possiblement necessite una norma de desenvolupament per aclarir-la, ja que entre els requisits exigits com ara que els ingressos
del conjunt dels membres de la unitat de convivència el 2021
hagen estat per baix de 14.000 euros o el nivell de patrimoni
d’esta unitat de convivència.
Pujada d’algunes pensions
Pujada de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives
un 15% entre els mesos de juliol a desembre. D’esta mesura no
se’n beneficien les pensions contributives (és a dir, les generades per cotització). Per part seua, els perceptors de l’Ingrés
Mínim Vital, conserven la pujada del 15% aprovada al març,
també del 15%, fins a final d’any.
Butà i gas
El preu de la bombona de butà fixat en 19,55 euros a l’última
revisió es quedarà així fins a acabar l’any. Tot i això, les pujades
“congelades” s’acabaran pagant més endavant. És a dir, que
el preu del butà patirà l’impacte de la congelació actual quan
es torne a revisar de la manera habitual.
És un esquema semblant a l’adoptat el setembre passat per
taxar un 15% màxim les pujades del preu del gas natural per als
consumidors d’últim recurs de gas natural (la tarifa que regula
el Govern) i que també queda prorrogada per a les properes
revisions d’octubre d’enguany i gener del proper.
Prohibició acomiadaments
Entre les mesures aprovades, es manté fins a finals d’any la
prohibició d’acomiadar per causes objectives basant-se en la
pujada dels preus de l’energia per a empreses que reben estes
ajudes.
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ELS ÈXITS DE

camp valencià

Caqui: Modificación final garantías aun
teniendo siniestro por estrés abiótico

Período de adaptación en la prohibición
de las quemas agrícolas

La Unió logra que de forma excepcional se pueda realizar
modificación del final de garantías, en parcelas con siniestro
por estrés abiótico no indemnizables por el seguro del caqui
durante el 2022.Este logro ayudará a las personas profesionales agricultoras a lograr una mayor rentabilidad y competitividad.

La Unió logra un período de adaptación de tres años para la
prohibición de las quemas agrícolas establecida en la Ley de
residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Este logro ayudará a las personas productoras de caqui a
lograr una mayor estabilidad de ingresos.

Tratamiento en frío para las
importaciones de naranja

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este logro ayudará a las personas profesionales agricultoras a
lograr una mayor rentabilidad y competitividad.

La Unió logra que la Unión Europea establezca el tratamiento
en frío en tránsito a las importaciones europeas de naranjas de
los países terceros con presencia de Thaumatotibia leucotreta.
Este logro ayudará a las personas profesionales citricultoras a
lograr una mayor rentabilidad y competitividad y a cumplir sus
obligaciones agroalimentarias.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

2.3. Incrementar la productividad y los ingresos de las
agriculturas familiares, entre otras cosas mediante conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades
para la generación de valor añadido.

Modificación de la normativa de
ordenación del territorio en lo referente
a los depósitos flexibles para el
almacenamiento del purín en particular
y líquidos en general
La Unió logra que se modifique el Decreto Legislativo 1/2021,
de 18 de junio, del Consell de aprobación del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
para que los depósitos o tanques flexibles de almacenamiento
de purines en particular y líquidos en general no estén sujetos a
licencia urbanística municipal y la superficie ocupada por éstos
no compute como ocupada a efectos urbanísticos.
Este logro ayudará a las personas profesionales del sector porcino a conseguir una mayor estabilidad de ingresos y a cumplir
con sus obligaciones agroalimentarias.

15.4. Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica.
15.8. Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y controlar o erradicar las especies prioritarias.

Reducción del índice corrector por
cultivos en tierras de regadío que
utilicen energía eléctrica en el IRPF 2021
La Unió logra en el 2021 la reducción del índice corrector del
0,80 al 0,75 para cultivos que se realicen en tierras de regadío
que utilicen energía eléctrica a los rendimientos procedentes
de las actividades agrarias en estimación objetiva para paliar
los efectos de la sequía y el incremento de los precios de los
costes de producción.
Este logro ayudará a las personas profesionales agricultoras
y ganaderas a lograr una mayor rentabilidad y competitividad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

12.5. Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Objetivos de Desarrollo Sostenible

16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

En el QR puede ver lista de reproducción de nuestro canal
de Youtube con los vídeos de nuestros logros.
http://bit.ly/3po5cym

10 · nº 269 · juliol - agost 2022

Poseidon

®

INSECTICIDA / ACARICIDA

Insecticida-Acaricida
para el control de
Ácaros y Mosca Blanca.
Uso autorizado
en todos los cítricos.
Óptima decisión.

www.kenogard.es
nº 269 · juliol - agost 2022 · 11

LES PROPOSTES DE

Reparación urgente de las
infraestructuras agrarias por siniestros
graves

camp valencià

Mayor participación de la mujer en las
entidades agrarias

La Unió propone que ante siniestros que provoquen daños en
las infraestructuras agrarias, éstas se reparen de forma urgente
para poder acceder a las explotaciones para realizar los trabajos de adecuación de estas y para la realización de los trabajos
necesarios para la recuperación productiva.

La Unió propone que se incentive un mayor acceso de las
mujeres a los órganos de gobernanza de las organizaciones
profesionales agrarias, cooperativas y otras entidades relacionadas con la actividad agraria y desarrollo rural y, para ello, el
porcentaje de mujeres en estos órganos debe tender hacía el
mismo que el de mujeres pertenecen a estas entidades.

Conseguir esta propuesta ayudaría a las personas profesionales agricultoras y ganaderas a lograr una mayor estabilidad
de ingresos.

Este logro ayudará a las mujeres profesionales agricultoras y
ganaderas a lograr una mayor estabilidad de ingresos y un
clúster competitivo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible

2.c. Asegurar el buen funcionamiento de los mercados de
productos básicos alimentarios y facilitar el acceso información sobre los mercados para limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos

Obligatoriedad de la cobertura de todas
las contingencias en el SETA
La Unió propone que se establezca la obligatoriedad de la
cobertura de todas las contingencias [comunes (enfermedad
común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de
trabajo y enfermedad profesional) y cese de actividad] para
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos incluidos
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios
(SETA). El RD-Ley 28/2018 de 28 de Dic (Revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes) ya estableció
desde el 1 de enero de 2019, con carácter general, la obligatoriedad de la cobertura para el Régimen Especial de Trabajadores Agrarios.
Este logro ayudará a las personas profesionales agricultoras y
ganaderas a lograr una mayor estabilidad de ingresos.

11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales

Modificación de la normativa de
ordenación del territorio en lo referente
a los depósitos flexibles para el
almacenamiento del purín
La Unió propone la modificación del Decreto Legislativo
1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, para que los depósitos flexibles de almacenamiento
de purines no estén sujetos a licencia urbanística municipal y
la superficie ocupada por éstos no compute como ocupada a
efectos urbanísticos.
Este logro ayudará a las personas profesionales ganaderas a
lograr una mayor estabilidad de ingresos y a cumplir sus obligaciones agroalimentarias.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible

10.4: Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección
social para lograr una mayor igualdad.

12.5. Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

En el QR puede ver lista de reproducción de nuestro canal
de Youtube con los vídeos de nuestras propuestas.
http://bit.ly/3bUziDh
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ACTUALITAT

camp valencià

AGRICULTURA ECOLÒGICA// Promoció

LA UNIÓ llança un podcast per
al foment i la promoció de
l’agricultura ecològica

L

A UNIÓ de Llauradors, en col·laboració amb el Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient de la
Universitat Politècnica de València (UPV), ha llançat un podcast
denominat LA UNIÓ ECOLÒGICA per al foment i promoció de
l’agricultura ecològica i que consta de set capítols. La publicació
serà setmanal entre els mesos de juny a juliol i es difondrà en les
principals plataformes de podcasting, xarxes socials de l’organització agrària i en el seu canal de YouTube. / Redacció

En tots els capítols hi ha entrevistes i converses amb persones referents del sector, on es fa un recorregut professional i
personal sobre el cultiu en ecològic, les bones pràctiques per
a la biodiversitat, comercialització, promoció, consum i ajudes
vigents en l’actualitat. A part de l’entrevista, cada capítol compta amb una columna d’opinió per part d’una persona referent
en el sector que aporta la seua reflexió sobre el tema del dia.
Finalment, existeix una secció de preguntes i respostes per a
comentar qualsevol dubte llançat per persones associades a
LA UNIÓ a través del canal de whatsapp. El programa està
conduït pel periodista Samuel Borja, i per Ricard Ballester, tècnic d’agricultura ecològica de LA UNIÓ.

- VENTA Y REPARACIÓN DE BOMBAS
DE AGUAS LIMPIAS Y RESIDUALES
- INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS
Y EQUIPACION DE POZOS
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
- BOMBEO SOLAR, TELECONTROL,
CALDERERÍA Y AFOROS
- SISTEMAS DE FILTRADO Y TRATAMIENTO
DE AGUA

En el primer capítol es parla de com introduir-se en la producció ecològica amb una entrevista a Joanma Mesado, secretari
tècnic de l’organització, i una columna d’opinió de Rosa García, responsable de l’àrea de certificació del CAECV. Per al
segon capítol l’entrevista triada és a Alfons Domínguez, tècnic
de l’Estació Experimental Agrària de la Conselleria d’Agricultura a Carcaixent i la columna d’opinió està a càrrec de Josep
Roselló, expert en agricultura ecològica.
La comercialització i els canals curts de proximitat centra l’atenció del tercer capítol amb una entrevista a Àlex Vilanova, productor d’oli d’Olis Cuquello a la Jana, i l’opinió de Jordi Benages,
ramader i productor de formatges ecològics a Xert. En el quart
capítol es tracta sobre la gran distribució i la comercialització-exportació mitjançant una entrevista amb el responsable comercial de Cofrudeca, José Ramón Català, i l’apartat d’opinió és de
Leire Quintana, Product Manager Food d’Intermón-Oxfam.
La promoció en l’agricultura ecològica centra la temàtica del
cinqué capítol amb una entrevista a la portaveu de l’Associació
Vida Sana i la fira Biocultura, Montse Escutia, i una columna
d’opinió del director general de Desenvolupament Rural de la
Conselleria d’Agricultura, David Torres. En el capítol sisé, que
tracta sobre el consum i la nutrició ecològica, s’entrevista a Mª
Dolores Raigón, catedràtica de l’àrea d’Edafologia i Química
Agrícola. És professora a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (ETSIAMN) de la UPV. La
columna d’opinió correspon al president d’AVACU, Fernando
Moner. I el capítol final està dedicat a les ajudes per al sector
ecològic i conté una entrevista amb Noelia Garrigós, Cap de
Servei de Pagaments Directes i Sol·licitud Única de la Conselleria d’Agricultura, i la columna d’opinió és de Maite Cháfer,
directora general de la PAC de la Conselleria.
El podcast es podrà escoltar en diferents plataformes a través
d’aquests enllaços:
- https://open.spotify.com/show/2RPfKkHZB4PK7jlTB3f4Jz
- https://anchor.fm/launioecologica
- https://www.ivoox.com/podcast-unio-ecologica_sq_
f11568997_1.html

Distribuidor Oﬁcial:

C/ Senyera, 9 Polígono Industrial del Mediterráneo
46560 MASSALFASSAR (Valencia)
Tel. 96 140 08 66/61
www.citi-sa.com · administracion@citi-sa.com
Servicio de Guardia para averías urgentes:
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ELS PROJECTES DE LA UNIÓ

camp valencià

José Castro, agente de innovación de LA UNIÓ de Llauradors

“Las empresas agroalimentarias necesitan la innovación como
una herramienta competitiva”
¿Cómo funcionan los fondos europeos? ¿Cómo y quienes los
pueden aplicar? ¿cuáles son sus beneficios?
Los Fondos Europeos de concurrencia competitiva, conocidos popularmente como Proyectos Europeos, son miles de millones de euros
que se estructuran en estrategias que cambian cada 7 años. Están
gestionados a través de diferentes programas y cada programa tiene
sus prioridades y sus reglas de juego. Por citar algunos: Horizonte
Europe, Interreg, Life, Erasmus…

¿Por qué las empresas agroalimentarias necesitan innovar?
Todas las empresas, en general, necesitan de la innovación como
herramienta competitiva. El tejido empresarial europeo no puede ni
debe competir, a nivel mundial, en costes de producción, necesita
apostar por la calidad y la sostenibilidad y para ello, la innovación se
perfila como un elemento fundamental y diferenciador.
En el caso de las empresas agroalimentarias esta necesidad es todavía más acuciada, principalmente porque el sector agroalimentario
está presente en todos los territorios y porque los hábitos del consumidor, afortunadamente, están evolucionando hacía una demanda
cada vez más sostenible.
¿Cuáles son hoy los desafíos más grandes para las empresas
desde el punto de vista de la innovación?
R.- Los desafíos más grandes que deben de superar las empresas
agroalimentarias valencianas respecto a la incorporación de la innovación en sus procesos se pueden agrupar en dos grandes conceptos:
económico y cultural. Actualmente innovar no es barato y necesita
de una inversión inicial que muchas empresas no están dispuestas
a ejecutar hasta que no lo ven en marcha en sus competidores. Si a
esto le sumamos la escasa cultura de innovación que ha habido en el
sector tradicionalmente (hasta ahora no ha sido muy necesario), nos
encontramos con la actual situación: pérdida creciente de rentabilidad,
necesidad de innovación pero inmovilismo empresarial generalizado.
¿Cuál es el panorama europeo para innovación, acceso a tecnologías, entre otros de las empresas agroalimentarias en la
Comunitat Valenciana?
Actualmente el panorama de la innovación en la Comunitat Valenciana
está en una situación mucho más beneficiosa que hace unos pocos años:
- Las políticas públicas regionales, españolas y europeas están apostando fuerte por la innovación.
- Existen multitud de ayudas y financiación para conseguir acceder a
la innovación.
- Los beneficios fiscales de desarrollar la innovación son muy ventajosos (aunque un poco complicados administrativamente) para las
empresas que la desarrollan y la implementan.
- Las nuevas tecnologías de la información también ayudan a que las
empresas puedan conocer la innovación que hay en el mercado.
- Los centros del conocimiento están trabajando en innovaciones más
aplicadas y no tan teóricas.

Es un macro universo donde es imposible conocerlos todos. Hay que
centrarse en los programas más adecuados para cada tipo de entidad
y dentro del programa, en las prioridades que se ajusten a la estrategia
de la entidad solicitante. Son programas abiertos de aplicación para
todo tipo de entidades: públicas, privadas, con o sin ánimo de lucro,
grandes, pequeñas, etc.
Sus beneficios son importantes. Primeramente se pueden conseguir
subvenciones a fondo perdido que oscilan desde el 50 al 100%. Conoces realidades de otros países y territorios en Europa que en muchos
casos puedes aplicar en tu entorno nacional. Estás en la vanguardia
de la innovación y una vez en la rueda resulta más fácil conocer las
principales innovaciones que están surgiendo en tu sector.
Dicho todo esto, sí que creo conveniente citar algunos aspectos comunes que tienen casi todos estos programas y que, por tanto, deben
tener todas las propuestas que se presentan:
- Son de concurrencia competitiva. Es decir, ganan los mejores, independiente del país de origen. Se presentan directamente a la CE y es
ella quien resuelve.
- Debe solucionar un problema europeo (no local ni nacional) y además tiene que dar un valor añadido a Europa.
- Son proyectos transnacionales. Como mínimo deben de estar presentes 3 Estados Miembros y todos los socios deben tener un rol muy
claro e identificado.
- De alguna manera deben incidir en las políticas europeas y, además,
todos ellos se deben ajustar totalmente a las prioridades de la convocatoria.
A través de tu experiencia, ¿podrías mencionar algunos de los
proyectos que hayas acompañado y cuáles han sido las mejoras
que han incorporado? ¿Han utilizado fondos europeos?
Actualmente, en los últimos 10-15 años la gran mayoría de los fondos
destinados a desarrollar o implementar la innovación han venido desde
Europa. Normalmente son convocatorias de concurrencia competitiva
donde tienes que competir con otros proyectos desde toda Europa. Por
tanto, debes tener la idea muy clara, unos buenos compañeros de viaje
y capacidad para llevar a cabo lo que has planteado en la propuesta.
Ahora, con la aprobación de los Next Generation Funds para la recuperación después de la crisis sanitaria van a llegar a España unos
nuevos fondos, también desde Europa, pero que se van a gestionar a
nivel nacional, por tanto se abre una nueva etapa donde debemos ser
muy hábiles e íntegros para gestionar estos nuevos fondos y que, de
verdad, tengan un impacto sostenible en nuestra economía.

El principal problema que nos encontramos actualmente para el acceso a nuevas tecnologías innovadoras por parte de las empresas en el
sector agroalimentario es el idioma diferente que hablan los centros del
conocimiento, generadores de las nuevas tecnologías, y las empresas
agroalimentarias.

El nombre de los fondos es “Next Generation Funds”, pero creo que no
solo se llaman así porque son fondos de nueva generación, sino porque
serán las siguientes generaciones (nuestros hijos) quienes van a tener
la obligación de devolverlos. Por tanto, si no queremos hipotecar a las
siguientes generaciones también económicamente (medioambientalmente ya lo hemos hecho), tenemos que gestionar estos nuevos fondos con
visión a medio y largo plazo y con toda la integridad y honradez posible.

Los primeros tienen un lenguaje muy científico, donde las variables
económicas no suelen estar contempladas en sus presentaciones y en
su discurso. Las empresas agroalimentarias, por muy sostenibles que
sean, son empresas, y como tal tienen que actuar, necesitan conocer
el coste de implementación de la innovación, el tiempo de retorno de la
inversión, etc. Estoy convencido que cuando los lenguajes encuentren
el espacio común de comunicación directa, la innovación en el sector
agroalimentario va a sufrir un cambio exponencial.

En mi caso particular, la mayoría de los proyectos de innovación en
los que he participado ha sido con fondos europeos. La diversidad
y temática de cada uno de los proyectos es muy variada y aborda
múltiples sectores dentro del ámbito agroalimentario, por lo que no
le veo mucho sentido desarrollarlo en esta entrevista, pero sí que me
gustaría señalar que todos y cada uno de ellos se pueden agrupar en
dos grandes temáticas: bio-economía circular y producción agroalimentaria más sostenible.
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ACTUALITAT

camp valencià

CANVI CLIMÀTIC// Proposta de mesures concretes per a frenar-ho

LA UNIÓ assenyala que el sector agrari contribueix a mitigar el
canvi climàtic en ser embornal de CO2 i planteja mesures

T

ots contaminem des que ens alcem del llit. El sector agrari també ho fa, però som dels únics que contribueixen a
mitigar el canvi climàtic a l’ésser un embornal de CO2 i també
estem en un procés d’adaptació i lluita contra aquest canvi climàtic que ens afecta i molt directament perquè nosaltres exercim l’activitat econòmica en contacte amb el medi ambient”,
va assenyalar el secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, en
la seua compareixença en les Corts Valencianes per a parlar
sobre el “Projecte de llei, de la Generalitat, del canvi climàtic i
la transició ecològica de la Comunitat Valenciana”. / Redacció
Peris va indicar que “no cal culpabilitzar d’aquest procés a un
sector en concret, com passa moltes vegades amb l’agrari.
Em fa molta gràcia que aquells que usen habitualment l’avió
per a desplaçar-se o agafen diàriament el cotxe per a anar a
treballar són els que s’alarmen per les reaccions digestives del
bestiar, i els que no diuen res de les enormes emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle en les importacions d’aliments en
èpoques on som autosuficients i no som deficitaris”.
LA UNIÓ aposta per la reducció de les emissions mitjançant
iniciatives que siguen alternatives reals, eficaces i assumibles
per a les persones que es dediquen professionalment a l’activitat agrària i per a això reclama un període d’adaptació en
les noves exigències climàtiques adaptat a la dimensió de les
diferents tipologies d’explotacions agràries.
En termes generals i en matèria d’adaptació i mitigació del canvi
climàtic, LA UNIÓ veu necessari incrementar la dotació i recursos en investigació per a aconseguir cultius més resistents al
canvi climàtic, aconseguir una alimentació que darrere tinga una
reducció de l’emissió de metà per digestió de la ramaderia i a
disposar d’una anàlisi de models dinàmics de simulació dels
diferents cultius davant les diferents variables climàtiques i
ambientals, i sobretot davant la deficiència hídrica.
Per això demana una sèrie de mesures concretes com és l’elaboració d’un pla de mitigació per al sector agropecuari que
contemple els punts crítics en agricultura i ramaderia, establint
mesures per a reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, establir compensacions al sector agrari per la funció
que exerceix en l’absorció de CO₂. Sobre les zones vulnerables a nitrats s’haurien d’establir amb criteris reals segons els
estudis de cada zona i no en funció de zones establides per
anàlisis globals d’organismes com les Confederacions Hidrogràfiques. LA UNIÓ aposta, així mateix, per incentivar el paper
del sector agrícola com a absorbidor de carboni incrementant
la matèria orgànica al sòl o majors inversions en tecnologies
agrícoles i ramaderes. Un altre aspecte que proposa LA UNIÓ
és el suport de les Administracions amb instruments financers
específics a la producció d’energia a partir dels residus produïts en l’activitat agrària per a la transició del sector agrari cap a
una agricultura més verda i neta.
En matèria d’adaptació des de l’organització agrària es demana l’elaboració d’un estudi del sector on s’identifiquen zones
i sectors vulnerables, impactes del canvi climàtic, així com
mesures específiques d’adaptació per a cadascun d’aquests
cultius i zones. També la inclusió dins del sistema d’assegurances agràries de cobertures que compensen els danys en
renda provocats pels efectes del canvi climàtic o l’establiment
de mesures i suports directes als cultius de secà per la pèrdua
continuada de disponibilitat d’aigua.
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Quant al model d’energies renovables, LA UNIÓ creu que
caldria implantar-lo en primer lloc allà on es genera més
demanda, aprofitant els llocs disponibles en les grans ciutats
i polígons industrials. Una vegada coberta aquesta necessitat
i les disponibilitats ja es poden anar ampliant les plantes fotovoltaiques, però sempre respectant el sòl no urbanitzable d’ús
i potencial agrari. En aquesta línia, des de LA UNIÓ es proposa el foment d’instal·lacions d’autoconsum i altres energies
renovables en l’entorn rural, tant elèctriques com tèrmiques,
dirigides a usos particulars i activitats empresarials i de serveis.
També incentivar les inversions de millora de l’eficiència energètica en instal·lacions agropecuàries mitjançant un programa
d’ajudes destinat a la renovació de les instal·lacions existents,
tant de generadors de calor, com a sistemes de climatització,
il·luminació, bombes o altres equips consumidors, així com la
substitució d’energia convencional en instal·lacions tèrmiques
per unes altres que utilitzen energies renovables tèrmiques.
El canvi de model energètic cap a fonts renovables s’ha de fer,
segons el parer de LA UNIÓ, respectant els terrenys agrícoles
productius, l’activitat agrària, les instal·lacions de regadiu, les
infraestructures agràries, el paisatge rural i, sobretot, respectant la voluntat de la gent que viu en les zones rurals; a més de
que els impostos d’aquestes instal·lacions revertisquen en el
territori per al manteniment de les infraestructures agràries.
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PAC// Assignacions financeres a Espanya

El pressupost de la PAC 2023-2027 segons les últimes dades
disponibles

E

n els números anteriors de Camp Valencià, s’han exposat
de forma sintetitzada les grans línies de la futura PAC que
preveu el Pla Estratègic de la PAC (PEPAC). En esta edició,
i amb les dades disponibles actualment, es pretén fer una
exposició de les assignacions financeres que es destinaran
a Espanya per a cada intervenció (ajuda) contemplada al
PEPAC. / Joanma Mesado
Segons el Reglament PEPAC, les assignacions financeres
anuals per a Espanya, desglossades en allò que fins ara es
coneixien com el Pilar I (pagaments directes) i Pilar II (intervencions per al desenvolupament rural), són respectivament de
4.874,88 milions d’euros i de 1.080,38 milions d’euros, si bé en
estes últimes intervencions esta assignació és únicament part
del pressupost, ja que són mesures cofinançades i per tant,
participen les comunitats autònomes.
Intervencions de pagaments directes

Ajudes associades

Segons les dades presentades per Espanya a la Comissió i
l’última informació coneguda sobre les ajudes associades,
s’obtenen els pressupostos per intervencions. Així, de l’assignació per als pagaments directes caldria descomptar l’assignació financera relativa al suport al cultiu del cotó (59,69
milions d’euros); de la resta, destaca com l’ajuda bàsica a la
renda per a la sostenibilitat suposa 2.412,24 milions d’euros,
és a dir, un 50% de l’assignació de pagaments directes.

Per principals sectors recolzats, les vaques nodrisses suposen un 25,80% de les ajudes associades; oví i cabrum de carn
el 18,20%; boví de llet el 16,87% i l’associada a les proteïnes
vegetals el 13,31%. La nova ajuda a l’oliverar tradicional ocuparia el sisè lloc (de 14 sectors recolzats) per suport financer
(3,82% del total).

Per importància, la segona posició l’ocupen els eco-esquemes amb 1.109,17 milions d’euros; un 23% de l’assignació de
pagaments directes. Segons el Reglament PEPAC, l’assignació dels Estats membres a estes pràctiques ha de ser almenys
el 25% de l’assignació dels pagaments directes, si bé Espanya hauria utilitzat una de les excepcions contemplades per la
qual es permet assignar una partida inferior amb determinades
condicions.

Es contemplen tres intervencions sectorials: fruites i hortalisses, vi i apicultura. Tenint en compte les assignacions totals per
a cada sector, el 2024 (el 2023 les intervencions al sector del vi
es finançarien amb assignacions del període anterior), quedarien en 344,89 milions d’euros per a fruites i hortalisses, 202,15
milions d’euros per al sector vitivinícola i al sector apícola se li
assignaran 17,40 milions d’euros.

La tercera posició l’ocupa la intervenció destinada a les ajudes
associades: amb un pressupost de 723,28 milions d’euros, suposa fins al 14,98% de les assignacions de pagaments directes (el
percentatge varia des del 15,02% el 2023 al 14,95% el 2026 i
2027, situant-se de mitjana en el 14,98%), cal recordar que hi hauria un límit en el 15% de l’assignació de pagaments directes com
a màxima assignació pressupostària per a ajudes associades.
Eco-esquemes
Els desglossaments del Ministeri d’Agricultura es contemplen
segons el tipus de superfície considerada per a esta intervenció, excepte per a l’eco-esquema d’espais biodiversitat,
l’assignació total dels quals sí que es coneix. És a dir, el desglossament és incomplet, ja que a les assignacions per tipus
de superfície caldria afegir-hi la part de l’eco-esquema d’espais de biodiversitat que s’espera que s’aplique a cada tipus
de superfície.
En qualsevol cas, es pot estimar que els eco-esquemes “ramaders”, és a dir pasturatge i sega de pastures, rebran el 19,73%
del pressupost anual d’esta intervenció; els “llenyosos”, és a
dir, cobertes vegetals vives i inerts, el 28,77%; els “herbacis”,
és a dir, sembra directa i rotació, el 40,07% i els eco-esquemes
d’espais de biodiversitat s’enduran el 12,43% del pressupost
anual d’eco-esquemes.
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EL TEMA DEL MES
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LA UNIÓ comença les reivindicacions davant el pressupost
agrari de 2023

D

urant el mes de juny és quan els diferents departaments de
la Generalitat Valenciana inicien els treballs per a elaborar
els pressupostos, en este cas, per a l’exercici 2023. Des de LA
UNIÓ s’ha aprofitat per traslladar al President de la Generalitat, Ximo Puig, la necessitat d’augmentar els recursos per a la
Conselleria d’Agricultura. / Joanma Mesado

En este sentit, LA UNIÓ ha sol·licitat a Presidència de la Generalitat un increment de 50 milions d’euros de fons propis als
que en l’actualitat assigna per a fer polítiques agràries i, concretament, per millorar la professionalització i rejovenir el sector agrari valencià.
Les dades així ho indiquen. El Cens Agrari 2020 deixa palesa
la deficient estructura poblacional del camp valencià. En este
sentit, el sector agrari disposa de 100.259 explotacions, de les
quals 50.189 estan gestionades per persones de més de 65
anys i 24.394 per persones amb edat compresa entre 55 i 64
anys. És a dir, el 74% de les explotacions agràries valencianes
tenen com a caps d’explotació a persones de més de 55 anys
i només 2.232 explotacions estan gestionades per persones
menors de 34 anys, el 2,23%
A estes xifres alarmants d’envelliment dels caps d’explotacions
cal indicar que a mesura que les explotacions augment la seua
Producció Estàndard (PE), va disminuint considerablement la
gent de més de 65 anys, que principalment es situa en explotacions de menys de 8.000 euros de PE. Per tant, actualment
hi ha un sector envellit i poc professional amb explotacions
de poca productivitat.
En conseqüència, ara és el moment de donar un impuls a
través dels pressupostos del 2023 a polítiques pròpies de la
Conselleria d’Agricultura per fomentar el relleu generacional i,
sobretot, la professionalització de les persones que s’hi dediquen o volen dedicar-se al sector agrari per evitar una “uberització” de la nostra agricultura i ramaderia en els pròxims anys.
Esta “ubertizació” s’observa, novament, al Cens Agrari 2020,
on es confirma la tendència de les enquestes d’estructures
d’explotacions agràries de 2013 i 2016:
- Les explotacions amb una dimensió econòmica menor de
24.999 euros de PE suposen el 83,8%, gestionen el 40,3%
de la Superfície Agrària Útil (SAU) i generen només el 20,9%
de la PE.
- Les explotacions amb una dimensió econòmica entre 25.000
i 99.999 euros representen el 12,3% (12.330), gestionen el
30,8% de la SAU i generen el 22% de la PE.
- Finalment, les explotacions amb una PE de més de 100.000
euros representen el 3% (3.892), gestionen el 28,8% de la
superfície i generen el 56,6% de la PE.
En definitiva, estes dades confirmen que les polítiques agràries haurien de tindre com a objectiu donar suport a un model
professional de l’agricultura i evitar fomentar l’acumulació de
la dimensió econòmica de l’agricultura en mans d’empreses
controlades per fons d’inversió i capital extern a l’agricultura.
En este punt, tot i que el pressupost agrari de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica ha vingut creixent durant la
legislatura, certament ha estat insuficient per implementar
polítiques cap al foment de la incorporació de joves i de la
professionalitat.
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A part d’esta petició expressa al President de la Generalitat
Valenciana per augmentar considerablement els recursos
econòmics propis al sector productor, LA UNÍO ha sol·licitat
a la Conselleria d’Agricultura que aprofite este inici de la preparació dels pressupostos agraris de 2023 per que reforce
econòmicament les següents línies:
- Capítol destinat a la millora de la Sanitat Vegetal per treballar en
el control i eradicació: Vespeta de l’ametler (Eurytoma amigdalí),
Mosquit verd, Cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberie),
Cotonet del caqui (Pseudococcus longispinus), Xilel·la fastidiosa, així com per a previndre l’entrada i expansió de la Trioza
eritreae, Citrus Black Spot, Thaumatotibia leucotreta, etc.
- Ajudes a la millora de la competitivitat ramadera. A més de la
implantació de les mesures contemplades en el Reial Decret
d’Ordenació del Sector Porcí, el sector ramader va a tindre
que adaptar-se a les exigències de dos Reials Decrets d’ordenació sectorial, el aviar i el del sector boví. Paral·lelament,
cal establir ajudes per a l’adequació del sector de gallines
de posta i al sector cunícola per la prohibició gradual de les
gàbies a partir de 2027.
- Adquisició de contenidors, manteniment i reforma de les
casetes de cadàvers de Castelló.
- Nova línia d’ajuda a la Sharka davant la incidència en fruiters.
- Noves línies per al compliment de l’acord del 16 de febrer dels
principals actors sectorials i recollit a l’exposició de motius
del ACORD de 4 de març de 2022, del Consell, d’aprovació de mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre
plantacions de cítrics: elaboració del mapa agronòmic, ajudes a l’emmallat de les varietats de cítrics que provoquen
pol·linització encreuada, ajudes a l’adquisició progressiva de
sistemes de geolocalització per als ruscos i canvi progressiu
de varietats que provoquen pol·linització encreuada
- Nova línia pressupostària per a la reestructuració i reconversió dels fruits secs i foment de la conversió a l’agricultura
ecològica.
- Nova línia pressupostària per a la compensació de l’ajuda
associada PAC al sector de fruits secs segons acord amb el
Grup de Treball Autonòmic de Fruits Secs.

ACTUALITAT

camp valencià

- Dins dels programes intersectorials en matèria d’atributs i
valors de la Qualitat Agroalimentària, realitzar estudis de
caracterització de varietats com ara la tomaca, garrofa, etc.
- Recuperar la línia de suport per a l’organització d’eleccions al
camp per a la professionalització i democratització del sector
productor.
- Incrementar les partides destinades als estudis agraris: estudis de costos de producció, sistema blockchain de captació
de preus i sistema estadístic per a la realització de previsions
de producció.
- Nova línia pressupostària per elaborar un cens de camps
abandonats
- Actuacions de millora d’estructures agràries. Incorporació de
noves línies dedicades a impulsar les mesures i ferramentes
contemplades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana,
principalment les contemplades en els seus Títols II, III i IV.
- Nova línia pressupostària que done suport al rejoveniment del
sector agrari. Ajudes de complement a la pensió de jubilació
durant un termini concret com a incentiu per a que persones
llauradores i ramaderes jubilades cedisquen l’activitat de la
seua explotació a una persona professional menor de 50
anys.
- Incorporació d’una línia específica, i complementària a la línia
genèrica existent per als productes de qualitat diferenciada,
a la promoció del cítrics valencians emparats per l’Indicació
Geogràfica Protegida “Cítrics valencians”.

- Incorporació d’una línia específica per a impulsar i consolidar
l’AICA autonòmic per al control i inspeccions en la cadena
alimentària.
- Increment del pressupost de l’IVIA per a la contractació de
personal investigador.

CONCESIONARIO OFICIAL
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REGADIU// Incompliments constants del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic

El Tribunal Suprem admet a tràmit la demanda de LA UNIÓ contra
el MITECO per no regular el contracte de doble tarifa per a regadiu

L

A UNIÓ, a través de la seua organització estatal Unión de
Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha demandat al
Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) per no complir amb la regulació del contracte de doble
potència per a regadiu que tenia previst en els pressupostos
de 2021. El recurs ja ha sigut admés a tràmit per part del Tribunal Suprem. / Redacció

de 6 mesos de silenci per part del MITECO, Unión de Uniones
ha presentat finalment un recurs, admés a tràmit recentment
pel Tribunal Suprem.

LA UNIÓ destaca que el MITECO porta incomplint els seus
compromisos amb els llauradors ja des de fa un any, quan
l’organització va fer un requeriment, amb data 1 de juliol, per
al compliment de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, en la qual s’instava la regulació d’un contracte d’accés per a regadiu amb dues potències
diferents al llarg de 12 mesos, en funció de la necessitat del
subministrament. L’organització recorda que, durant els debats
pressupostaris en les Corts, va quedar incorporada, literalment,
en la Disposició final quarantena cinquena de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, la proposta d’esmena
presentada per Unión de Uniones als grups parlamentaris que
feia referència a això.

L’organització incideix en l’encert que haguera sigut, per part
del Ministeri de Transició Ecològica, haver desenvolupat el sistema de doble tarifa en regadiu en aquest context de preus de
l’energia desorbitats. En canvi, assenyala que els llauradors es
troben amb els altíssims costos actuals de l’electricitat que, al
costat de la resta d’inputs necessaris per a l’activitat agrària,
en un context d’incertesa ocasionat per, entre altres qüestions,
la guerra a Ucraïna, la greu sequera unida a les onades de
calor o la sequera hidràulica la que també, recorda, depén de
l’Administració, posen en escac el seu treball.

Per si l’anterior no fora suficient, la Disposició addicional primera
de la Llei 16/2021, de 14 de desembre, per la qual es modifica la
Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, estableix també que “El Govern
possibilitarà la contractació de dues potències elèctriques al
llarg de l’any, discriminant l’època de reg i la de no reg (...).”
Davant aquests incompliments, l’organització professional
agrària va fer arribar un requeriment a aquest Ministeri recordant-li l’obligació de desenvolupar aquest compromís. Després

“Ens sembla un acte d’hipocresia que el Ministeri de Teresa
Ribera ens abandone en una cosa que ells mateixos havien
acordat i que en el moment que més es necessita per a regar
no puguem tindre la doble tarifa”, assenyala Carles Peris,
secretari general de LA UNIÓ.

En aquest sentit, segons les últimes dades del propi Ministeri
d’Agricultura corresponents a febrer, els inputs i serveis per a
la producció agrícola que més es van encarir en un any han
sigut l’electricitat (+160,98% respecte al passat any), els fertilitzants simples nitrogenats (+145%) i els fertilitzants compostos
(+75,72%).
LA UNIÓ i la resta de les organitzacions de la Unión de Uniones esperen que, després d’aquesta demanda, el Ministeri
pose en marxa com més prompte millor aquesta llei l’incompliment de la qual està impactant directament contra els
llauradors i posant en suspens la rendibilitat de les seues
produccions.

AJUDES// El compliment de la normativa hauria d’estar un requisit obligatori

LA UNIÓ ha demanat a la Generalitat condicionar les ajudes a
la indústria agroalimentària a pagar un preu just als productors

L

a Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, a través de la Resolució d’1
de juny de 2022, del director general de l’Institut Valencià
de Finances, per la qual es convoca la línia de finançament
“Préstec Bonificat IVF - Grans Distribuïdors de Productes
Agrícoles”, han establert una línia de finançament dotada
amb 10 milions d’euros. / Redacció
L’objectiu és que les grans empreses del sector puguen
rebre un màxim de 5 milions per a digitalització, millora de
l’eficiència energètica, compra de maquinària o noves instal·
lacions i així que es puguen adaptar a formes de producció
més sostenibles, rendibles i competitives.
Des de LA UNIÓ s’ha traslladat a la Generalitat Valenciana
que el sector productor aposta per una industria agroali-
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mentària valenciana dimensionada, competitiva, arrelada al
nostre territori. Ara bé, a més de dimensionada i competitiva,
la indústria agroalimentària valenciana ha de ser exemplar
en el compliment de la normativa envers el sector productor
que els abasteix de la matèria primera. En este sentit, des
de LA UNIÓ s’ha sol·licitat a la Generalitat que este i altres
suports a la indústria agroalimentària valenciana ha d’estar
condicionat, i així contemplar-se expressament en les convocatòries, a exigir el compliment de la Llei 16/2021, del 14
de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària i a més que el compliment d’esta Llei siga
demostrable i controlat per part de l’administració.
Tot amb la finalitat d’evitar que amb diners públics estes
empreses abusen del seu poder de negociació davant les
persones llauradores i ramaderes valencianes i estiguen obligades a pagar un preu just i sempre per dalt del cost de producció per l’adquisició de les matèries primeres agràries.
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FINANCIACIÓN// Abierto el plazo de solicitudes

Líneas de acceso a la financiación a través del ICO y SAECA
para explotaciones agrarias

E

l Ministerio de Agricultura ha publicado convocatorias para
solicitar dos líneas de subvenciones enmarcadas en convenios suscritos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), con
el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones agrarias y pymes agroalimentarias a fin de paliar el
incremento de los costes de producción derivado de la actual
situación económica internacional. / Joanma Mesado

Línea MAPA – SAECA
La convocatoria de estas ayudas, enmarcadas en la legislación
de minimis, se realiza según lo establecido en el Real Decreto
388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de
avales de la SAECA por titulares de explotaciones agrarias o
de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para
su financiación.
En total, el MAPA aportará 12,7 millones de euros para estas
dos líneas, que son líneas compatibles entre sí, quedando
afectadas en caso de presentarse conjuntamente por los
importes máximos de crédito establecidos en dichas líneas.
Línea ICO – MAPA – SAECA
Las bases reguladoras de esta ayuda, que se considera de
minimis, quedan establecidas en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo al sector agrario ante la pérdida de rentabilidad y por causa de la sequía y el objeto es el de bonificar entre el 7% y el 10% del principal de préstamos, avalados
por SAECA, suscritos para la “LÍNEA ICO-GARTANTIA SGR/
SAECA 2022” a las explotaciones agrícolas y ganaderas. El
plazo de solicitud finaliza el 1 de diciembre de 2022.
Podrán acogerse a estas ayudas titulares de explotaciones
agrarias, personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad
jurídica, inscritos en el REGA o REGEPA, con fecha de constitución anterior a 1 de marzo de 2022 y unos ingresos que provengan al menos en un 50% de la actividad agraria en el año
anterior, o en los tres años anteriores al de la solicitud teniendo
en cuenta el dato medio.
Con un presupuesto de 10.000.000 €, se bonificará el 10% del
principal de préstamos suscritos en el caso de las explotaciones ganaderas, y un 7% en el caso de explotaciones agrícolas, con una cuantía máxima de 10.000 € por beneficiario en
ambos casos.
Se financiarán préstamos, o suma de préstamos, de hasta
100.000 € para un mismo solicitante, que podrán contemplar
distintos plazos de amortización y carencia, según la duración
del crédito, siendo el máximo 15 años con 1, 2 o 3 años de
carencia de principal.
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Las ayudas consistirán en la financiación del coste del aval de
SAECA. Además, se financiará la comisión de estudio del aval
de SAECA en los siguientes casos:
- Titulares de explotación agraria asegurados en el marco del
Plan de Seguros Agrarios Combinados.
- Titulares de explotación agraria que sean jóvenes agricultores.
- Solicitantes integrados en una entidad asociativa prioritaria de
carácter agroalimentario o en una organización de productores reconocida.
- Explotaciones agrarias ubicadas en ámbitos declarados zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
El plazo de solicitud finaliza el 20 de septiembre de 2022
Podrán acogerse a estas ayudas, en nuestro caso, los titulares
de explotaciones agrarias inscritos en el REGA o en el REGEPA
que hubieran obtenido al menos el 25% de sus ingresos de
actividades agrarias en el año, o en los tres años anteriores
al de la solicitud teniendo en cuenta el dato medio. Este límite
del 25% no se aplicará a los titulares de explotación que hayan
iniciado la actividad agraria dentro de los tres años anteriores a la convocatoria. En el caso de explotaciones cuyo titular
sea una entidad asociativa, sus miembros también podrán ser
beneficiarios individualmente de estas subvenciones.
La cuantía máxima global de estas ayudas será de 2.734.380
euros y se subvencionarán los costes de avales por un importe
máximo de 75.000 euros y el coste de los avales objeto de subvención será, para la comisión de estudio, el 0,50% del importe
avalado, por una sola vez a la formalización del préstamo, y
para la comisión del aval, el 1,15 % anual sobre el saldo vivo
del préstamo avalado.
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Influenza aviar y el seguro agrario
Autora: Laura Palacios. Responsable técnica de seguros de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders
Durante el primer trimestre del año, la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria tuvo que comunicar en
diferentes ocasiones la declaración oficial por parte de las
autoridades veterinarias de diferentes comunidades españolas afectadas con varios focos de influenza aviar de alta
patogenicidad, comúnmente conocida como Gripe Aviar,
localizados en diferentes explotaciones de avícolas. Un total
de 31 focos hasta el 21 de marzo, fecha en que se confirmó
el último.
La influenza aviar es una enfermedad de las aves, producida
por un virus, que normalmente no provocan enfermedad o es
leve, conocido como “virus de baja patogenicidad”. Los virus
que son capaces de producir enfermedad y elevada mortalidad se conocen como “virus de alta patogenicidad”, es por
ello que se realiza una vigilancia permanente de esta enfermedad tanto en explotaciones como en el medio natural.
Esta enfermedad se transmite principalmente por contacto
directo entre aves, a través de las heces y secreciones respiratorias. La avifauna silvestre juega un papel fundamental de
diseminación geográfica de la infección, son las responsables de la difusión de la enfermedad.
Las medidas que se suelen establecer son, la inmovilización
inmediata de la explotación afectada y el establecimiento de
una zona de restricción alrededor del foco.
Para la cobertura tanto de la muerte y sacrificios, como la
inmovilización de las explotaciones, el Seguro Agrario Combinado dispone de dos líneas de seguro, un para el Aviar de
Carne y otra para el Aviar de Puesta.
Modalidad

Tipo de Garantía

Línea 406: Aviar de Carne
¿Qué cubre el seguro?
• En las explotaciones positivas:
- Gastos ocasionados por la declaración oficial de
influenza en la explotación.
• En las explotaciones del radio de inmovilización:
- Inmovilización de los animales
- Impedimento de entrada de animales
- Sacrificio económico
Modalidades de aseguramiento:
Garantía

Gastos por sacrificio y sacrificio económico por epizootia (Gripe y New Castle)
Integrador

Básica

Coste del sacrificio económico en la explotación por Salmonella
Valor de los animales por positivo a Salmonella

Adicional

Mortalidad Masiva
Inmovilización por epizootia (Gripe y New Castle)

Integrado

Básica

Gastos por retirada y destrucción de los cadáveres de los animales sacrificados por sacrificio
económico por Salmonella
Pérdida de producción por positivo a salmonella

Adicional

Pérdida de producción por mortalidad masiva
Gastos por sacrificio y sacrificio económico por epizootia (Gripe y New Castle)
Inmovilización por epizootia (Gripe y New Castle)

Básica
Productor Independiente

Coste del sacrificio económico en la explotación por salmonella y gastos por retirada y destrucción de los cadáveres de los animales sacrificados por salmonella.
Valor de los animales por positivo a salmonella
Pérdida de producción por positivo a salmonella

Adicional
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Mortalidad masiva
Pérdida de producción por mortalidad masiva

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A (ENESA)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Línea 407: Aviar de Puesta

- Destrucción de huevos en incubación de reproductoras

¿Qué cubre el seguro?

- Destino a ovoproductos de las ponedoras

• En las explotaciones positivas:

Es importante conocer que hay que suscribir el seguro antes
de 20 días de la declaración del brote de gripe, por ser este
el periodo de carencia establecido. Además, en el momento
que las autoridades comunican un foco, ENESA procede a la
suspensión de la suscrición del seguro.

- Gastos ocasionados por la declaración oficial de
influenza en la explotación
• En las explotaciones del radio de inmovilización:
- Impedimento de venta de huevos
- Impedimento de entrada de animales
Además de la Influenza, se garantizan dentro de las coberturas básicas de ambos seguros la enfermedad de Newcastle y
la Salmonella, esta última de especial interés para las explotaciones de Puesta.

Estos seguros están subvencionados, tanto por ENESA como
por las diferentes comunidades autónomas, hasta el límite
del 65% del recibo de prima. Además, como novedad ENESA
para el plan 2022:
• Incrementa 1 punto la subvención base general. Como
consecuencia del aumento anterior, se incrementa el
porcentaje de subvención base en las líneas con ámbito en la C.A. de Canarias.

Cobertura de Salmonella:
- Baja de la manada: limpieza, desinfección, mayor tiempo de vacío…

• Establece dos nuevos tipos de subvención:
- 3% por Nueva Contratación

- Valor de los animales sacrificados no indemnizados por
la administración
- Gastos de sacrificio de los animales

- 5% para Explotaciones de titularidad compartida.
A continuación un resumen de las diferentes subvenciones a
las que el ganadero puede acceder:

- Gastos de retirada y destrucción
Subvención ENESA

28,05%

5%

1%

10%

10%

10% 20%

Joven
Ganadero/a

Organización
Productores

17%

Base
Financiación
Colectiva
Canarias
Saeca

Explotación
Prioritaria

Base

Ganadero/a
profesional

Características
del asegurado
Continuidad
Nueva
ADS
aseguramiento Contratación

5%

3%

Producción Titularidad
Entidad
Ecológica compartida Asociativa

5%

3%

5%

40%

% Aplicables sobre la prima comercial base neta del seguro.

Subvención C. Valenciana
Se establece una subvención base del 30% aplicable sobre
la prima comercial base neta de bonificaciones y sin tener en
cuenta los recargos de siniestralidad.
Además, si eres SOCIO DE LA UNIÓ, podrás acceder a la
subvención adicional por pertenecer a Organización Profesional Agraria de un 15% adicional sobre la subvención base.

Contacte con nuestras oficinas de La Unió, y solicite
información sin compromiso. Nuestros asesores le
guiarán en la elección de la mejor opción con las
más completas garantías y le acompañarán desde la
contratación de la póliza hasta la gestión y cobro del
siniestro.
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FORMACIÓN// Diversas ponencias y mesas redondas

Más de 150 productores participaron en la II Jornada Técnica
del Almendro celebrada en Els Rosildos

M

ás de 150 agricultores participaron en la II Jornada Técnica del Almendro y la Algarroba que organizó LA UNIÓ de
Llauradors i Ramaders el pasado 16 de junio en la localidad de
Els Rosildos (Plana Alta), y en la que intervinieron destacados
ponentes expertos en la materia que analizaron la actualidad
de este sector muy importante en las zonas de interior de la
Comunitat Valenciana. / Redacción

La inauguración estuvo a cargo del diputado de Desarrollo
Rural de la Diputació de Castelló, Santi Pérez; del director territorial de la Conselleria de Agricultura, Tomás Verdejo; el alcalde de la Serra d’en Galcerán, Juan Carlos Mateu; el secretario
general de LA UNIÓ, Carles Peris, y el secretario comarcal,
Alejandro Melià.
En la primera ponencia se habló sobre “La pasta de la algarroba”, a cargo de Ferran Huguet, director general del Grupo Cooperativo UNIÓ NUTS. Posteriormente, el técnico de LA UNIÓ
de Llauradors, Ferran Gregori, analizó las diferentes variedades de algarroba en la Comunitat Valenciana.
En otra ponencia se trató sobre el seguro del almendro por
parte de Manuel González, director territorial de AGROSEGURO. Luego se desarrollaron dos ponencias sobre los tratamientos en almendros convencionales y en ecológicos o en
conversión a cargo de Roger Palau, asesor agrícola y técnico
de UNIÓ NUTS y Arturo Belmonte, director técnico de Mañán
Sociedad Cooperativa.
También tuvo lugar una interesante mesa redonda sobre el
presente y futuro de la almendra, moderada por el responsa-
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ble de frutos secos de LA UNIÓ, Ricardo Beltrán, donde intervinieron representantes de UNIÓ NUTS, SAT Crisolar, Mañán
Sociedad Cooperativa, Frutos Secos Escrig y Frutos Secos del
Maestrazgo.
Ya en la sesión de tarde se retomaron las ponencias con una
sobre la optimización del rendimiento mediante la poda por
parte de Antonio Poblador, gerente del Vivero de Abel. Posteriormente, la empresa New Holland presentó su gama de
productos para el cultivo del almendro y el olivar y finalmente
Pulverizadores Fede hizo lo propio con sus equipos de pulverización, donde la optimización del producto resulta relevante
para obtener mayor rendimiento en la maquinaria.
La II Jornada concluyó con una demostración técnica de
maquinaria en campo.

Ver en enlace:
https://bit.ly/3nRfXd4
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TOMATA// Marca de Qualitat

LA UNIÓ i la Universitat Politècnica impulsen l’Associació de
Productors i Comercialitzadors de la Tomata Valenciana

E

n 2020, un grup de productors de tomata valenciana assessorats per la UPV van iniciar els tràmits per constituir-se en
una associació de productors i comercialitzadors que fora el
germen d’una futura Marca de Qualitat diferenciada per a la
tomata valenciana produïda al nostre territori. / Ferran Gregori

ques i de les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris.
I per aconseguir-los es pretenen realitzar les següents activitats:
- Sol·licitar l’autorització de l’ús de la marca de qualitat CV per
a la “Tomata Valenciana”.
- Realitzar accions encaminades a gestionar la marca de qualitat.
- Desenvolupar les activitats de promoció i divulgacions del
producte dirigides a consumidors, venedors, comercialitzadors.
- Establir un programa d’actuacions que permeta conservar i
protegir les varietats tradicionals.
- Selecció del control extern més idoni per a la certificació del
producte “Tomata Valenciana” com a marca i/o figura de qualitat.

La tomata valenciana és de forma apuntada i destaca per tindre
una “carn” molt tendra i saborosa. Existeixen diferents varietats,
que cultiven principalment agricultors de diferents pobles de
comarques com L’Horta de València o la Ribera.
L’associació intenta contribuir al fet que tinga un futur més
prometedor i LA UNIÓ ha format part d’este grup inicial i ha
apostat intensament per este projecte que ha de posar en valor
la producció d’una tomata d’alta qualitat i que aglutine a productors i comercialitzadors perquè puguen defensar millor este
producte i garantir la seua conservació i contribuir al seu futur
a llarg termini.
Com destaca Salvador Soler, investigador al Grup de Conservació i Millora de Varietats Tradicionals d’Hortalisses del
COMAV-UPV, promotor i secretari de l’Associació: “La tomata
valenciana és un producte genuí de la nostra terra. En els últims
anys, s’ha consolidat com una alternativa rendible per a molts
agricultors, però ara volem fer un pas més per a aconseguir
aquest segell de qualitat, així com ampliar l’àmbit geogràfic de
la comercialització d’aquesta tomaca, única en el món pel seu
sabor, propietats nutricionals i característiques morfològiques”.
L’associació s’ha marcat com objectius:
- Aconseguir l’ús de la marca de qualitat CV.
- Gestionar l’ús autoritzat de la marca.
- Ampliar l’àmbit geogràfic de comercialització.
- Promocionar el producte “Tomata Valenciana”.
- Vetllar pel correcte ús de la marca de qualitat pels seus associats, adoptant les mesures de control establides estatutàriament i les que disposen els òrgans de govern.
- Garantir la bona conservació, ús i perduració en el temps de
les varietats tradicionals.
- Aconseguir un grau de protecció major atenent a les figures
de qualitat que estan reconegudes en el Reglament (CEE)
2081/1992, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfi-

- Establir un Panell de Tast del producte protegit.
En esta línia, el passat 26 de juny, amb la presencia del Director General de Desenvolupament Rural, David Torres, es va
presentar en públic l’associació i es va anunciar l’inici dels tràmits administratius per aconseguir la Marca de Qualitat CV per
la Tomaca Valenciana. En el reglament es defineix la tomaca
valenciana com: “El seu fruit es distingeix per ser de grandària
gran, de color roig intens, de forma apuntada i amb «muscles»
verds d’intensitat mitjana o intensa depenent de la varietat
considerada. Presenta una pell fina, però resistent i un interior
carnós amb un nombre elevat de lòculs i molt poca polpa”.
El producte emparat per la marca de qualitat procedirà exclusivament de llavors de les varietat ‘Valenciana’. Dins d’esta varietat es consideraran els subtipus ‘Tomata Valenciana Blanca’ i
‘Tomata Valenciana Masclet’
El reglament també contempla les practiques de cultiu, envasat i etiquetatge autoritzades que en línies generals estaran
dirigides a minimitzar impactes ambientals, preservar l’entorn,
fomentar la biodiversitat i no utilitzar OGM. Pel que fa a l’envasat, les tècniques utilitzades per manipular, envasar i paletitzar
la fruita han de garantir la qualitat i seguretat alimentaria.
Des de LA UNIÓ de Llauradors, s’anima a tots els productors
de tomata valenciana a que s’integren en l’associació i aconseguir una diferenciació cada vegada més potent i que el consumidor assimile automàticament la “tomaca Valenciana” amb
la nostra, la tradicional.

Veure enllaços:
https://cutt.ly/9Ljhx9s

https://cutt.ly/5Ljhnfo
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CÍTRICS// Plagues, balanç de campanya i compravenda

El treball i la pressió dels últims anys de LA UNIÓ aconsegueix
que s’aprove un tractament de fred per a les taronges importades

L

a gran faena i la intensa pressió en totes les instàncies per
part de LA UNIÓ de Llauradors ha aconseguit que per fi
la Unió Europea haja aprovat un tractament de fred per a les
taronges importades de tercers països que tenen la plaga de
la Thaumatotibia leucotreta o ‘Falsa Arna’. / Redacció
LA UNIÓ agraeix el suport del Govern d’Espanya, a través del
ministre d’Agricultura, Luis Planas, i de la Generalitat, des del
seu president Ximo Puig fins a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollá, per a fer aquest primer pas en el tractament de fred
als cítrics importats.
La Comissió Europea fa cas per fi a la seua pròpia Autoritat de
Seguretat Alimentària (EFSA), qui el passat estiu ja va alertar
mitjançant un dictamen de l’alt risc que la plaga poguera instal·lar-se en el territori de la UE i va recomanar establir aquest
tractament. També era molt clara la pròpia normativa europea
que exigeix l’absència total de la plaga de la ‘Falsa Arna’ en
les importacions, circumstància que no s’està complint perquè
únicament es pot assegurar amb el tractament de fred.
El Diari Oficial de la Unió Europea va publicar el 21 de juny el
Reglament d’Execució (UE) 2022/959 de la Comissió de 16 de
juny de 2022 pel qual es modifica l’annex VII del Reglament
d’Execució (UE) 2019/2072 quant als requisits per a la introducció a la Unió de determinats fruits de Capsicum (L.), Citrus
L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch i Punica
granatum L. I que suposa, de fet, l’aprovació del tractament en
fred per a les taronges procedents de països tercers, com és
el cas de Sud-àfrica, que tenen declarada la presència de la
Thaumatotibia Leucotreta.
Esta normativa que va entrar en vigor el 24 de juny estableix que
per a l’actual campanya es va a exigir a estos països que a partir
del 14 de juliol establisquen una primera fase de fred de la polpa
de la fruita a 5º C i a continuació un tractament en fred durant un
mínim de 25 dies a una temperatura entre -1º C i 2º C.

“No és el tractament de fred més estandarditzat internacionalment, però és sense dubte un primer pas important. Ara
cal treballar també per a aconseguir, a part de la taronja, el
tractament de fred a les mandarines i aranges davant l’amenaça de la Thaumatotibia”, assegura Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, qui indica que “és evident que les
intercepcions amb plagues són majors en taronges que en
mandarines, però en aquestes també es detecten i cal unificar els protocols a nivell mundial perquè les plagues poden
entrar a través de volums baixos d’importacions, per la qual
cosa cal evitar un risc innecessari de transmissió de plagues
entre països”, conclou.
LA UNIÓ sol·licita que s’amplie aquesta exigència, sobretot
per a Sud-àfrica, les plantacions de mandarines de la qual
estan creixent de manera constant. Les majors intercepcions
en mandarines sud-africanes es detecten en les principals i
més perilloses plagues, la Phyllosticta citricarpa i Thaumatotibia leucotreta, sobretot en aquesta última. “Suficients
motius per tant per a demanar incloure les mandarines, perquè existeix un perill latent que entren eixes plagues en la
nostra citricultura també a través d’elles. Ningú pot preveure
que una plaga ens puga entrar per taronges o per mandarines, així que el risc existeix siga l’espècie que siga”, conclou Carles Peris.

Veure enllaços:
https://cutt.ly/jLjhymD

https://cutt.ly/FLjhiWn

Els productors de cítrics de la Comunitat deixen d’ingressar
quasi 400 milions d’euros en relació amb la campanya anterior

E

ls productors de cítrics de la Comunitat Valenciana han
experimentat un descens dels ingressos bruts en aquesta
campanya 2021-2022 del 31% sobre la campanya anterior, la
qual cosa suposa una xifra pròxima als 400 milions d’euros,
segons el balanç efectuat per LA UNIÓ de Llauradors. Els
ingressos bruts d’aquesta campanya han sigut de 884,8 milions d’euros pels 1.277,5 de la passada, és a dir, 392,7 milions
d’euros menys. / Redacció

Cal assenyalar que els preus percebuts en origen pels citricultors valencians han sigut molt baixos i de fet en moltes de les
varietats tardanes s’han pagat cotitzacions per davall dels 10
cèntims per quilogram, lluny del cost de producció.
El descens dels ingressos bruts entre els citricultors valencians
és generalitzat en tots els grups i varietats. Els productors de
taronges tipus Navel (Navelina i Lane Late) són els que més
han vist baixar els seus ingressos bruts en un 39%.
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La producció total de cítrics en la Comunitat Valenciana s’ha
estimat en el primer aforament oficial de Conselleria d’Agricultura del passat mes de setembre en 3.188.502 tones, la qual
cosa suposa un descens respecte de la campanya anterior
del 9%. En el cas que la producció encara siga més baixa,
els ingressos bruts també disminuiran. La producció citrícola
valenciana ha representat en aquesta campanya el 47,6% de
la total espanyola. En taronges ha sigut del 46%, en mandarines el 62%, en llimes el 24%, en aranges el 21% i en altres
cítrics el 7%.
Són molts els factors que segons el parer de LA UNIÓ influeixen en aquests mals resultats i per això reitera una sèrie de
propostes per a revertir aquesta situació. En relació amb els
preus de les taronges aquesta campanya per davall dels costos de producció, ha demanat a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) -organisme autònom adscrit al Ministeri
d’Agricultura- que investigue si s’ha produït un incompliment
de la Llei de la Cadena Agroalimentària.

SECTORS

camp valencià

El consum total de cítrics en l’àmbit de la Unió Europea s’ha
reduït de nou un 3% sobre la campanya anterior, per la qual
cosa LA UNIÓ incideix en la necessitat de realitzar campanyes
de promoció dels nostres cítrics per a revertir el descens de
consum i exportacions dels últims anys. En 2007 el consum
de taronges a Espanya representava el 15% del total de fruita
fresca consumida, mentre que en 2020 ja havia baixat al 12%.
En 2020 el consum per càpita de taronges a Espanya va ser
de 17,35 kg, la qual cosa suposa un descens del 16% sobre
els últims cinc anys. Alvocat, pinya, llimes i plàtans són les que
més creixen.

Es dona per tant una situació de discriminació i competència
deslleial permetent que el consumidor europeu compre fruites i hortalisses amb estàndards de producció més baixos
que els exigits als productes europeus. Els cítrics han de ser
considerats ja com a producte molt sensible enfront de les
importacions de tercers països i és necessària una reciprocitat o adopció de clàusules espill. Per a evitar l’entrada de
plagues letals que facen encara més difícil si cap la producció
europea de cítrics, cal imposar el tractament de fred a les
produccions importades de tercers països que tinguen risc
evident d’infestació.

Enfront del descens d’exportacions, creixen sense parar les
importacions que han augmentat un 8% fins a aconseguir una
xifra de 2,3 milions de tones.

En aquest últim aspecte, la UE ha d’aprovar ja aquest cold
treatment i tant per a taronges com per a mandarines. “Ja
tenim suficient amb el Cotonet importat de Sud-àfrica que
estem patint en la major part del territori citrícola valencià i
que causa greus pèrdues econòmiques als productors i un
major esforç inversor a les diverses Administracions per al
seu control i prevenció”, indica Carles Peris, secretari general
de LA UNIÓ.

LA UNIÓ reclama rigorosos estudis d’impacte en els acords
comercials que la UE signe amb tercers països i l’aplicació del
principi de reciprocitat perquè es complisquen els mateixos
estàndards fitosanitaris, socials, laborals i mediambientals en
els cítrics de fora respecte als d’ací. En aquest sentit, i sobre
l’acord de la UE amb Sud-àfrica, LA UNIÓ sol·licita que es
reduïsquen els períodes d’importació de taronges aprofitant la
revisió d’aquest, ja que resulta evident que l’increment de les
importacions està distorsionant el mercat.

Sobre alguns països als quals se’ls intercepten cítrics amb
substàncies actives prohibides en l’àmbit comunitari o amb
presència de plagues, l’organització exigeix augmentar la freqüència dels controls i acabar amb l’asimetria aranzelària.

LA UNIÓ detecta un augment de contractes de compravenda de
cítrics amb clàusules abusives i els trasllada a la AICA

L

A UNIÓ de Llauradors ha detectat durant aquesta campanya
un increment dels contractes de compravenda de cítrics amb
clàusules abusives per als llauradors, fonamentalment de casos
en els quals els preus se situen clarament per davall dels costos de producció, per la qual cosa li demana que actue d’ofici
i destine més recursos per a perseguir els mateixos. / Redacció

L’organització agrària ha traslladat a l’Agència d’Informació i
Control Alimentaris (AICA) -organisme dependent del Ministeri
d’Agricultura- que inicie els controls i inspeccions requerits per
a comprovar el compliment del contingut del contracte de compravenda de cítrics d’acord amb el que s’estableix en l’article 9
de la Llei 16/2021, de 14 de desembre, per la qual es modifica
la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.
Aquest augment de contractes en el sector citrícola amb clàusules impreses en els mateixos en les quals el venedor signa
i accepta que el preu de compravenda està per damunt dels
costos de producció efectius és un precedent preocupant i
greu. “Pot generar aquesta circumstància problemes en les
pròximes campanyes perquè s’està assumint un cost de producció que no s’ajusta a la realitat i que se signa per l’elevat
poder de negociació d’aquestes empreses i per la por de quedar-se amb la collita en l’arbre”, assegura Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ. En aquest sentit, cal recordar que LA
UNIÓ, durant la tramitació de la Llei en el Congrés dels Diputats, ja va proposar que es legislara per a limitar l’elevat poder
de negociació de molts intervinents en la cadena alimentària.
No es va fer cas i ara ja s’observen les conseqüències.
En un dels casos que ha remés a la AICA, un operador comercial compra 170.000 kg de taronja de la varietat Lane late a un
llaurador, amb un preu de 0,10 €/kg.
En tots els estudis i publicacions recents, els costos de producció efectius estan molt per damunt del preu que aquesta
empresa ha establit en la transacció del contracte de compravenda denunciat i és evident que algunes altres empreses

també els estan incomplint. Els estudis publicats per l’IVIA i
l’Observatori de Preus dels Aliments del Ministeri d’Agricultura
daten ja de fa onze anys i en un altre de l’IVIA, encara no publicat oficialment, els costos de producció ja se situen al voltant
dels 0,23 €/kg. LA UNIÓ aprofita perquè de manera oficial es
publiquen els preus efectius de referència dels costos de producció en totes les espècies citrícoles, tant pel Ministeri d’Agricultura com per les interprofessionals en aquells sectors agraris
que disposen d’aquestes entitats.
Per tant, suposadament, segons el parer de LA UNIÓ, s’està vulnerant en alguns casos el que s’estableix en la lletra c) del punt 1
de l’article 9 de la Llei 16/2021, de 14 de desembre, per la qual es
modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar
el funcionament de la cadena alimentària i, concretament, on
indica que “el preu del contracte alimentari que haja de percebre
un productor primari o una agrupació d’aquests haurà de ser, en
tot cas, superior al total de costos assumits pel productor o cost
efectiu de producció, que inclourà tots els costos assumits per a
desenvolupar la seua activitat (…)”.
LA UNIÓ també ressalta les creixents exigències que des de
la AICA se sol·liciten últimament per a formalitzar les denúncies contra aquells operadors comercials que incompleixen la
Llei de la Cadena Alimentària. “Se’ns demanen cada vegada
més coses i tràmits perquè una denúncia arribe a bon port, la
qual cosa dificulta enormement la seua presentació i fa inviable el procés. Per això pensem que l’organisme encarregat
de vetlar per la transparència en les transaccions comercials
agroalimentàries hauria d’actuar d’ofici en casos flagrants
d’incompliment dels contractes i no acumular al llaurador
de més faena extra per denunciar una cosa que suposa un
abús”, afirma Carles Peris.

Veure enllaç:
https://cutt.ly/mLjhYvi
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FRUITA// Tendències de futur

Lleuger augment de la producció de plantons de diversos fruiters

S

anitat Vegetal ha publicat l’informe estadístic de la producció de plantons de fruiters 2021. Este informe recull la
quantitat de plantons produïts pels vivers autoritzats al nostre
territori, diferenciant-los per espècies i varietat, de tal manera
que pot aprofitar per albirar per on poden anar les tendències
en els propers anys i, d’aquesta manera, prendre decisions
com a persones productores. / Ferran Gregori

El primer anàlisi és que en 2021 es van produir 9,33 milions de
plantons, un augment del 1,7% respecte de les plantes produïdes en 2019, que va ser de 9,18 milions. L’ametler, amb 2.9
milions de plantes, és l’espècie més produïda (31.6%), seguit
del taronger amb 1,57 milions de plantes (17%), els mandarins,
caqui i llimeres amb 1, 0,72 i 0,6 milions de plantes cadascun ocupen el tercer, quart i cinquè lloc respectivament. Amb
menys de 500.000 plantes produïdes, es situen: olivera (0,4),
pistatxer (0.3), nouer (0.28), bresquillera 0.2), magrana (0.17)
i garrofer (0,69).
Pel que fa al percentatge de variació, la garrofera amb un increment de 746% és el cultiu amb un major pujada de plantes
produïdes, seguit del pistatxer amb un increment del 480%,
avellaner amb un increment del 187% i alvocater amb un

increment del 153%. En sentit contrari, és a dir, els cultius que
redueixen la quantitat de plantes produïdes, l’olivera amb un
descens del 70% és el cultiu amb major reducció de plantes
produïdes. L’albercoquer, el codonyer, la prunera i el taronger
amb una reducció del 41%, 31%, 27% i 22% respectivament
son els cultius amb major disminució de plantes.

VARIETATS DE CADASCUNA DE LES ESPÈCIES
AMETLERS: en 2021 es van produir 26 varietats d’ametler,
entre les que hi ha que destacar la Lauranne, que va representar el 70% de tots els ametlers. A molta distancia es va
situar la Guara (7%), Penta (5%), Marinada (4%), Ferragnes
(1,4%) i Marcona (1,3%). La Ñlargueta a penes va representar el 0,3%.
TARONGERS: La Navelina, amb el 20% de la planta produïda, va ser la varietat més reproduïda, la Lanelate amb el
19% va ser la segona i després es van situar la València, la
V. Midknight, Chislett i Sanguinelli amb el 12%, l’11%, el 8%
i el 4% respectivament.
MANDARINERS: Clemenules amb el 20% va ser la varietat
més produïda, la Clemenvilla amb el 17% la segon. La leanri
amb l’11% va ocupar el tercer lloc. Oronul, Tango, Owari,
Nadorcott i Arrufatina amb el 7%, 6,3%, 6,2% 5% i 3% respectivament es van situar entre la quarta i la huitena posició.
LLIMERES: El panorama varietal de la llima és dels més
reduïts dels cítrics, ja que tan sols tres varietats representen
el 90% del total de plantes produïdes. La varietat Eureka
(34%), Fino (33%) i Verna (24%) van ser les tres varietats de
llimes més produïdes pels vivers valencians en 2021. Amb
el 5%, la varietat Bears va ser la quarta més produïda. Les
varietats 3x97 (3%), Chaparro (1%) i Interdonato (0,1%) són
poc significatives.
CAQUI: En 2021, els vivers autoritzats van reproduir 9 varietats de caqui. El Rojo Brillante amb el 72% va ser la varietat
més produïda. Fuyu amb l’11% va ser la segona, amb el 6%
cadascuna Ribera Dun i Màxim van ser la tercera i quarta, la
varietat Jiró va suposar el 2% i altres varietats com Triumph
Hana Fuyu, Tone Wase no van arribar a l’1%
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OLIVERA: En 2021, es van produir als vivers valencians 26
varietats distintes. Encara que la suma d’Srbequina (33%),
Arbosana (23%) i Aragonesa (17%) representen més del
73%. Varietats tan importants en el nostre territori com Picual,
Alfafarenca, Blanqueta o Villalonga representen entre el 4% i
el 2% cadascuna i altres com la Serrana d’Espadà, Morruda
o Cornicabra no arriben ni a l’1%
GARROFERA: És l’espècie amb major creixement en els
dos últims anys. Només 3 varietats controlen tot el panorama varietal. La Matalafera amb el 76% és la varietat més
reproduïda, seguida de la Rojal-IRTA amb el 16% i amb el
8% la Rojal.
BRESQUILLERES: La bresquilla és l’espècie amb més varietats distintes que es reprodueixen. En 2021 van ser unes 60
varietats. El paraguaià Filoe amb el 10%, Copacabana amb
el 9% i Borela amb el 8% son les tres varietats més reproduïdes. Amb percentatges menors del 5% es colquen Gelo,
Caracas i Patagonia
ALBERCOC: En 2021 es van reproduir 23 varietats d’albercoc. El més reproduït amb el 23% va ser el “Rojo de
Carlet”, seguit de Palabras (15%), Canino (13%), Mitger
(12%) i Tadeo (7%).
PRUNES: En 2021 es van reproduir 25 varietats de pruna.
Golden Japan amb el 17% és la més reproduïda, Fortune
amb el 14% i Reina Claudia Verda amb 11% son les altres
dos varietats més produïdes. Santa Rosa (8%), Stanley
(7,3%) Black Ambar (7,1%) i Friar (6,6%) venen a continuació
ALVOCAT: L’alvocat també es altra de les espècies amb
major creixement de l’últim any. Amb més del 99%, la varietat
Hass va ser la més plantada. La producció de Fuerte i Bacon
a penes representa el 0.3% del total.
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OLIVAR TRADICIONAL// Els requisits limiten l’accés a la majoria dels llauradors professionals

LA UNIÓ denuncia que la proposta d’ajudes a l’olivar tradicional
del Ministeri és pràcticament inservible al nostre territori

L

A UNIÓ considera que la proposta llançada pel Ministeri
d’Agricultura (MAPA) per a concedir una ajuda associada a
l’olivar tradicional amb dificultats específiques i alt valor mediambiental no servirà en la Comunitat Valenciana, perquè els
requisits establits limiten l’accés a la majoria dels llauradors
professionals que cultiven, precisament, en zones amb limitacions i dificultats productives. / Redacció
Hilari Jaime, responsable del sector de l’olivar de LA UNIÓ,
assenyala que “valorem positivament una ajuda a l’olivar tradicional i amb un alt valor mediambiental que compense l’esforç
dels llauradors professionals (llauradors actius) per mantindre
el cultiu i l’activitat en les nostres zones que tenen fortes limitacions per a això. Tanmateix, caldria reenfocar els criteris perquè l’ajuda siga útil en el nostre territori i també incrementar el
pressupost perquè només es preveu un import d’ajudes per a
tot l’Estat de 27,59 milions d’euros per a tot el període comprés
entre els anys 2023 a 2027”.
El MAPA planteja com a requisit, entre altres, per a accedir a
les ajudes tindre una densitat de 80 arbres per hectàrea o estar
en un pendent del 25%. LA UNIÓ destaca en les seues al·legacions a la proposta del MAPA que el cultiu de l’olivar tradicional
i amb alt valor mediambiental no cal fer-lo en pendents com si
“haguérem de pujar cada dia el Tourmalet del Tour de França
per a anar a treballar amb els pendents que està plantejant” i
que el sector olivarer valencià ix ja molt perjudicat en la PAC
perquè en els ecoesquemes estan els pendents com un element diferenciador del nivell d’ajuda. “No pot ser que els que
cultiven olivar sense pendent queden doblement discriminats”,
critica. L’organització també planteja una revisió dels límits de

densitat. En aquest sentit demana que la densitat vaja de 80 a
100 arbres i que el criteri de pendent del 25% desaparega com
a elegible, ja que l’olivar tradicional pot existir en pendent 0 i
vincular els dos conceptes no té fonament. Diu que cal ser més
contundent i explícit en la redacció del document proposat,
especialment en el referit a l’Apartat 33 c), on s’assenyalen els
criteris d’aquesta manera: “Comptar amb una densitat de plantació per hectàrea de fins a 80 arbres i/o un pendent mitjà de
parcel·la superior o igual al 25%”. Segons el parer de LA UNIÓ,
això pot portar a confusió i denota falta d’informació i dades
exactes sobre les característiques de les superfícies d’olivar pel
que insta que el següent document que es presente siga més
concret i tinga en compte les demandes de les CC.AA, com
és el cas de la Comunitat Valenciana, i les peculiaritats que
existeixen en cada territori.
Per a LA UNIÓ, a més, els arbres catalogats o identificats comunament com a centenaris o mil·lenaris estan principalment en
zones de cultiu de l’olivar tradicional i la seua conservació és
totalment prioritària. Per a això aquesta ajuda associada hauria d’incorporar a aquestes oliveres per a contribuir a mitigar
els sobrecostos per la cura d’aquests arbres i suposen una
compensació a la pèrdua de producció que representa el seu
manteniment en detriment de noves plantacions més joves i
productives. En aquest punt, insta les administracions a agilitar
la catalogació d’aquest tipus d’arbres i que en el nostre cas
estarien emparats per la Llei de patrimoni arbori monumental
de l’any 2006.
Així mateix, proposa que es tinguen en compte altres aspectes
com l’edat dels arbres, el rendiment i l’exclusivitat del cultiu de
secà. Un altre requisit que considerar és ponderar el suport de
l’ajuda associada en les agro regions menys sostingudes amb
ajudes directes, com és el cas del cultiu de l’olivera en la nostra
zona mediterrània, que tindrà menys suport en l’ajuda bàsica a
la renda. Per això, planteja que l’ajuda associada a l’olivar únicament hauria d’assignar-se a les superfícies de cultiu d’olivar
situades en les agro-regions 101 i 202.
Cal assenyalar que l’olivar és un dels sectors estratègics de la
Comunitat Valenciana i que “per això és fonamental comptar
amb unes bones ajudes i no fer-les a correcuita”, comenten
des de l’organització. “Quasi sembla més que es tracte d’un
acte de campanya electoral que una política adaptada a la
realitat productiva”, conclouen.
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CAQUI// Previsions campanya

LA UNIÓ preveu un descens important del 35% en la pròxima
campanya del caqui respecte a una producció normal

L

A UNIÓ de Llauradors informa que les primeres estimacions
indiquen una producció esperada per a la pròxima campanya
del caqui d’unes 280.000 tones, cosa que significa un descens
de quasi un 35% respecte a una producció normal mitjana de les
últimes campanyes, fonamentalment a causa de les adversitats
climatològiques (gelades) dels passats mesos. / Redacció
Es tractaria d’una collita bastant curta, fins i tot més baixa que
la passada que ja venia d’una forta reducció sobre les anteriors.
En alguna comarca productora com és la de la Vall d’Albaida el
descens podria ser del 50% sobre una campanya normal.
Diversos són els motius que han repercutit en aquest descens
tan accentuat de la producció de caqui en la Comunitat Valenciana. Les gelades que han provocat la caiguda de moltes flors i
fruits és una de les principals, però també l’abandó, cada vegada major, de camps en plena producció davant els baixos preus
que perceben els llauradors. Segons les últimes dades disponibles, la quantitat de planta reproduïda de caqui l’any passat
pels vivers homologats s’ha reduït un 4% sobre l’anterior, i si ho
comparem amb 2015, la reducció és de quasi el 80%.
Diferents operadors comercials, davant aquestes previsions
d’una collita molt inferior, intenten accelerar les compres de
fruita en camp. Els primers preus oferits se situen en una mitjana d’entre 0,33/0,35 €/kg, només un 14% superiors als de la
passada campanya per aquestes mateixes dates. Per això, LA
UNIÓ aconsella als productors tindre prudència i no precipitar-se a l’hora de vendre, “perquè és molt prompte encara i les
cotitzacions oferides no s’ajusten a la realitat de la campanya.
Cal esperar que pugen els preus davant el gran minvament
previst i no vendre precipitadament”.
Aquesta situació de la campanya es remunta a les últimes setmanes del passat mes d’abril, quan es van produir caigudes

importants del caqui per circumstàncies climàtiques que han
generat una sèrie de problemes amb l’actual sistema d’assegurances en la línia d’aquest cultiu. Cal assenyalar que el
passat 22 d’abril es va reunir en camp el Grup de Treball de
l’Assegurança del Caqui de la Comunitat Valenciana i ja es va
comprovar in situ que els danys ocasionats serien elevats, fins
i tot amb parcel·les amb el 100% perdut. No obstant això, no
tots aquestos danys tindran cobertura de l’assegurança i únicament seran aquells que resulten de manera clara originats
per les gelades.
LA UNIÓ reclama ajudes a Conselleria i propostes a
Agroseguro
En aquest sentit, LA UNIÓ ja ha sol·licitat a la Conselleria
d’Agricultura que establisca una línia d’ajudes extraordinàries per a totes aquelles persones que, tenint pòlissa d’assegurança en vigor per al pla 2021-2022, es quedaran sense
indemnització per una mala adequació del sistema assegurador actual.
De la mateixa manera, LA UNIÓ ha traslladat una sèrie de propostes a Agroseguro per a millorar la cobertura actual i evitar
aquestes situacions en un futur. Aquestes mesures es basen
en l’estudi per a avançar l’inici de les garanties de la resta d’adversitats climàtiques al 15 de febrer, de manera que a partir
d’aquesta data totes elles tinguen cobertura i a més també treballar en un mòdul d’assegurament que cobrisca tots els riscos
a nivell de parcel·la. “Des de LA UNIÓ continuarem treballant
perquè els productors de caqui vegen compensades les seues
pèrdues. No pot ser que, malgrat tindre una assegurança en
vigor, no vagen a rebre res”, assenyala.

Veure enllaç:
https://cutt.ly/QLjhCPq

Las altas temperaturas de mayo provocan un descenso del
25% en la cosecha de cereales

L

as elevadas temperaturas de mayo son las principales
culpables de que la cosecha de cereales sea mala en
la Comunitat y mucho peor de la estimada en un principio,
con un 25% menos de producción que podría ser incluso
mayor. / Redacción

Esas temperaturas afectaron al desarrollo vegetativo de las
plantas, junto con unos gastos de producción que siguen
subiendo y que no se consiguen trasladar al final a lo largo
de la cadena alimentaria, por lo que el margen de rentabilidad es cada vez más bajo.
Las buenas expectativas que había se han ido finalmente al
traste con la ola de calor que sufrimos hace algunas semanas. Esta adversidad, cuando todo marchaba muy bien, ha
provocado la pérdida de mucho grano y que la producción
finalmente sea entre normal y baja. Estos problemas climatológicos se agravan por unos costes de producción que
no paran de subir. “En un momento económico en el que el
cereal podría ir bien, llega este calor extremo que nos reduce
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la cosecha”, lamentan desde LA UNIÓ. “En cualquier caso,
tampoco habría sido muy boyante, pues con unos costes
de producción tan altos no hay precio al alza que pague
eso”, dice José Ramón Beltrán, responsable del sector de
cereales de LA UNIÓ.
LA UNIÓ reclama medidas para compensar esas subidas
de los insumos tan espectaculares que padecen los agricultores, entre ellas que el Gobierno inste a la Comisión
Europea a la suspensión de los aranceles a las importaciones de materias primas para la elaboración de fertilizantes
en períodos de crisis de escasez de estas para evitar un
aumento de los costes de producción. También propone
LA UNIÓ el establecimiento de un sistema público de elaboración de costes de producción de referencia para los
contratos agroalimentarios obligatorios establecidos en la
Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Finalmente, demanda una dotación económica suficiente de las Administraciones públicas para rebajar nuestra
dependencia exterior de grano y evitar posibles desabastecimientos.
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RAMADERIA// Pinyolà

La Conselleria d’Agricultura va implementant mesures de l’acord
sectorial per a suprimir l’Acord de la pinyolà

D

ins de l’acord aconseguit entre les dues principals organitzacions agràries com LA UNIÓ i cooperatives, la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica està avançant en el compliment d’un dels punts més importants, com és l’elaboració d’un
mapa agronòmic que informe de les parcel·les amb varietats
de cítrics que provoquen pol·linització creuada per a aconseguir gradualment un major nombre d’assentaments de ruscos
per a poder produir mel de flor del taronger. / Redacció
Per a això està implementant tècniques de monitoratge de
superfícies a través de la creació d’una unitat especialitzada
en l’IVIA. L’objectiu és explotar el potencial de les superfícies
agràries monitorades, tant per al disseny i presa de decisions
de les polítiques agràries com és el mapa agronòmic com per
a la gestió de la PAC.
Un primer avanç dels treballs iniciats en aquesta unitat ha
sigut el desenvolupament d’un mapa que informa sobre el risc
de pol·linització creuada en el sector citrícola. Per a construir
aquest mapa s’han combinat les dades del REGEPA sobre
parcel·les citrícoles i les dades d’estudis realitzats per l’IVIA
sobre la capacitat de cada varietat comercial per a induir llavors en les altres, així com la seua sensibilitat a la pol·linització

per altres cítrics, durant més de 25 anys d’experimentació. El
resultat és un model que mostra la distribució de risc de pol·linització creuada que s’estima en cada superfície citrícola.
A més del mapa de risc, el mateix model pot desenvolupar
dues ‘calculadores’: una que expressa el risc de pol·linització
creuada que indueix una parcel·la sobre les veïnes, i una altra
que expresse el reg de pol·linització creuada al qual se sotmet
una parcel·la.

LA UNIÓ reclama el suport de les Administracions davant la greu
crisi per la qual travessa el sector cunícola valencià

L

A UNIÓ insisteix en la necessitat de suport per part de les
Administracions a la greu crisi que està assolant al sector
cunícola valencià des de fa ja diversos anys, tal com ha posat de
manifest en una reunió amb el Ministeri d’Agricultura. / Redacció

LA UNIÓ destaca que el sector es troba amb preus per baix
dels costos de producció i la situació es veu agreujada pel
fort augment del preu del pinso en els últims mesos, que està
posant al límit les granges de conills. En aquest sentit, convé
assenyalar que només pel sobrecost del pinso, que representa
prop d’un 70% dels costos específics d’una granja de conills,
un camió de 3.000 conills portat en l’escorxador costa 2.000
euros més que fa dos anys i aquest increment no s’ha vist
reflectit en el preu de venda dels ramaders.

“En qualsevol cas, a l’eliminació de les gàbies, si no es fa res,
hi haurà moltes explotacions que no arriben i que tanquen
abans”, assenyalen des de LA UNIÓ. “Abans de sumar un problema més al sector, convé solucionar els que ja estan, com
per exemple el pèssim funcionament de la Llei de la Cadena
Alimentària”, afigen. Per a això, des de LA UNIÓ es proposa
que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) realitze
més inspeccions d’ofici en el sector cunícola, tal com contempla la llei, de manera que es puguen evitar els abusos de la
cadena alimentària i fer més transparent el mercat.

A més, la Llotja de referència ha introduït la nova tipificació de
producte “conill destinat a congelar” i ha traslladat el cost de
la congelació al ramader en lloc de traspassar-lo al llarg de
la cadena, amb la contradicció que suposa tenint en compte
el contingut de la Llei 12/2013 i modificacions posteriors de
millora de la cadena alimentària.

Així mateix, l’organització critica la pèssima estructuració de les
ajudes al sector a través del Reial decret d’ajudes excepcionals
per la guerra a Ucraïna, de pròxima publicació. Mentre que l’increment de costos en l’alimentació és el mateix per animal, i
afectaria més els cunicultors professionals, ja que depenen en
major mesura d’aquesta activitat per a garantir la seua sostenibilitat econòmica, la proposta del MAPA no ha considerat les
observacions de la nostra organització estatal Unión de Uniones (límits mínims i màxims per a rebre l’ajuda, però un mateix
suport per animal dins d’aquests límits), i contempla un suport
molt diferent en funció de la grandària de l’explotació.

Així mateix, insisteix en el risc de la desaparició d’explotacions en zones tradicionalment productores com la Comunitat
Valenciana, restant una activitat econòmica més al medi rural,
si prosperen iniciatives com la que defensa l’eliminació de
les gàbies que suposaria comptar amb molts menys conills
i menys rendibilitat sense estar demostrat que vaja a ser una
millora en el benestar dels animals.

Així, el MAPA proposa que les explotacions no professionals tinguen un suport molt intens (una granja no professional de 50
conilles pot accedir fins a un màxim de 2.580 €, és a dir, 51,6 €/
conilla; mentre que una granja professional de 500 o 1.000 conilles tindria accés a una ajuda màxima de 5,16 o 3,87 €/conilla
respectivament; el que l’organització qualifica com una “clara
injustícia del MAPA sobre els cunicultors professionals”.
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RAMADERIA// Els productors no es beneficien de l’increment dels preus

LA UNIÓ denuncia que el preu del pollastre es dispara un 164%
de la granja als supermercats

L

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders denuncia que el preu
del pollastre es dispara en un 164% des de l’eixida de la
granja als lineals de les botigues i supermercats, mentre els
costos per als productors no paren de pujar i aquests no
reben eixe augment, segons un estudi elaborat per l’organització agrària. / Redacció

Concretament, el preu mitjà del pollastre se situa de mitjana
en 1,25 €/kg en la granja, d’ací passa a 2,40 €/kg en escorxador, 2,65 €/kg en distribució i 3,20 €/kg en els supermercats i
botigues especialitzades, encara que en alguns la cotització és
encara superior. El problema és que de la primera quantitat els
productors a penes perceben ara 0,45 euros per pollastre criat.
Els productors avícoles de la Comunitat Valenciana es troben
al límit, totalment asfixiats, davant l’augment dels costos de
producció. La major part dels ramaders avícoles es troben en
règim d’integració i han de fer-se càrrec d’una sèrie de despeses imprescindibles com la llum, gas o el combustible que
estan disparats i que en els últims mesos s’han duplicat. Cal
assenyalar que l’energia elèctrica, per exemple, representa
més del 75% dels costos variables d’una explotació i que la
despesa del gas propà ha pujat més d’un 60%. També han
pujat les assegurances.
Aquest increment dels preus dels aliments de les últimes
setmanes, entre ells el pollastre, no es trasllada per tant als
ramaders. Davant aquesta situació, els avicultors no haurien de
cobrar menys d’una quantitat que oscil·lara entre els 0,55 i 0,60
euros per pollastre criat, quan en l’actualitat la mitjana del que
estan cobrant és d’uns 0,45 euros. El secretari general de LA

UNIÓ, Carles Peris, indica que “aquesta situació és totalment
inaguantable per als grangers que estan produint amb uns
costos terribles i que, si no es plantegen solucions com a ajudes directes, dins dels sectors més afectats per la crisi, molts
d’ells es veuran obligats a tancar les seues explotacions”.
Carles Peris assenyala que de nou la Llei de la Cadena Alimentària falla també per al sector aviar, “perquè en cap moment
es compleix la seua premissa que cada baula de la cadena
agroalimentària ha de cobrir els seus costos de producció i és
que els preus no es fixen de l’origen a la destinació com hauria
de ser el lògic, sinó a l’inrevés”.
“El que passa en el sector avícola ocorre en molts altres productes. La situació de baixa rendibilitat dels productors es produeix perquè les grans cadenes de distribució no volen pagar
molt més i estrenyen a les empreses integradores que al seu
torn fan el mateix amb nosaltres”, conclou Carles Peris.

Canvis en la formació obligatòria per al personal que treballa en
granges de porcí

F

ins ara, tant les persones que són caps de les explotacions de porcí com les persones que hi treballaven, tenien
l’obligació de disposar d’una formació i capacitació suficient
en benestar animal. Esta formació obligatòria tenia una durada
mínima de 20 hores. / Redacció

- Les persones que treballen amb ramat porcí hauran de presentar:
Còpia del contracte que acredite la relació laboral i la dedicació,
nòmina, còpia dels documents de relació nominal de treballadors i relació de liquidació de cotitzacions, desglossament de la
Seguretat Social a càrrec de l’empresa per a cada empleat. Si
escau, presentació de factures de prestació de serveis tècnics i
els justificants bancaris de pagament corresponents.

Ara, després de la resolució de la Direcció Genera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d’Agricultura i
publicada el 26 de maig, canvia el sistema d’acreditació de la
capacitació en el benestar animal. Així, qualsevol treballador
que puga demostrar un mínim de tres anys d’experiència pràctica en treballs relacionats amb la cria de ramat porcí, no tindrà
l’obligació de realitzar cap tipus de formació en esta matèria.
L’acreditació d’aquesta experiència, s’ha de realitzar aportant
la següent documentació:

A més, la persona titular de l’explotació porcina s’ha d’assegurar que totes les persones que treballen en l’explotació tinguen
una formació adequada i suficient mitjançant el pla de formació
d’empresa; per a això haurà d’acreditar la formació mitjançant
la contractació de cursos a entitats externes o l’organització de
cursos mitjançant la contractació del professorat. De tot això
haurà d’acreditar documentalment la realització efectiva de la
formació i la certificació corresponent.

- La titularitat d’explotació porcina de persones físiques en el
REGA amb una antiguitat d’almenys 3 anys.
- La representativitat com a administrador de persones jurídiques titulars d’explotacions porcines en el REGA amb una
antiguitat de tres anys.
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Finalment, el titular de l’explotació s’ha d’assegurar que tots els
treballadors en contacte amb bestiar porcí realitzen, almenys
una vegada cada cinc anys, cursos d’adequació dels coneixements als avanços tècnics de l’activitat, amb una duració mínima de 10 hores. En aquest sentit, recordar que LA UNIÓ és una
entitat homologada per a l’organització i execució d’este tipus
de formació i per tant, pot acreditar i certificar a les persones
que la realitzen.

SERVEIS

camp valencià

INGENIERÍA TÉCNICA// Topografía

Representación gráfica mediante coordenadas de referencia
geográfica de parcelas y construcciones en suelo no urbanizable

D

esde el año 2015, con la publicación de la Ley 13/2015
de reforma de la ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro
inmobiliario, existe, en la práctica, una coordinación entre los
datos registrales y catastrales. Esto ha posibilitado, desde
entonces, una mejora en la descripción de los inmuebles, ya
sean parcelas o construcciones ubicadas en el suelo no urbanizable. / C. Parrado

El primer efecto de la reforma, tal y como se ha indicado, ha
sido favorecer la coordinación entre el Catastro y el Registro
de la Propiedad. Tal y como se describe en el preámbulo de
la citada normativa, desde el punto de vista económico y de la
seguridad jurídica es esencial para el Registro de la propiedad
determinar con la mayor exactitud posible la porción de terreno
sobre la que proyecta sus efectos. Del mismo modo, para el
Catastro es esencial conocer y reflejar en la cartografía todas
aquellas modificaciones o alteraciones registrales que se produzcan sobre las realidades físicas de las fincas. Esta coordinación debe realizarse mediante procedimientos ágiles, pero,
al mismo tiempo, dotados de las suficientes garantías jurídicas
para los posibles afectados, a través de procedimientos que
eviten cualquier situación de indefensión.
Siguiendo con el espíritu de la norma, desde el punto de vista
del ciudadano, además de verse beneficiado por la seguridad
jurídica a la que antes se ha hecho referencia, también se ve
beneficiado por una simplificación administrativa en sus relaciones con ambas instituciones –la del registral y la catastral–,
ya que no es necesario, en muchos casos, volver a aportar
información sobre la descripción de los inmuebles ya presentada.
En la práctica, desde la publicación de la citada norma, siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de
parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa
o deslinde que determinen una reordenación de los terrenos,
deberá hacerse constar la representación gráfica georreferen-

ciada de la finca para completar la descripción literaria, con
las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. De este
modo, las parcelas o construcciones se definen de manera
exacta, dando claridad empírica al contorno de las mismas y
evitando posibles conflictos con los linderos.
Para todas las demás parcelas, mientras no se disponga la
representación gráfica mediante coordenadas de referencia
geográfica en el registro, desde 1 de noviembre de 2015, fecha
en que entró en vigor la citada normativa, la base de la representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía
catastral. Es decir, las coordenadas establecidas por el Catastro, si no se demuestra lo contrario, serán las coordenadas que
definirán el contorno de las parcelas o construcciones descritas en las escrituras registrales.
En el Departamento de Ingeniería de LA UNIÓ tienes a tu disposición a un equipo de ingenieros expertos en topografía y
validación gráfica catastral para resolver cualquier duda al respecto y acometer las modificaciones de tus parcelas o construcciones para el Catastro o el Registro de la propiedad.
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SEGUROS// Posibles coberturas

Contrate su seguro de hogar con LA UNIÓ

L

os seguros de hogar ofrecen un conjunto de coberturas tanto
de la construcción o inmueble y sus instalaciones, a lo que
se le llama CONTINENTE, y a los elementos que se encuentran
en su interior, a lo que se llama CONTENIDO. / Laura Palacios
¿Quién puede asegurar?
Lo más habitual es que el asegurado sea el propietario de la
vivienda, e indique el uso al que destina la vivienda, puesto
que las garantías serán diferentes.
- Vivienda principal
- Vivienda secundaria
- Vivienda en alquiler: puede asegurar el propietario, o el inquilino, o ambos.

¿Qué cubre?
Dentro de las coberturas más habituales se encuentran:

- Actos de Vandalismo o malintencionados: previa denuncia.

- Incendio: incluidos los gastos de extinción del incendio y los
daños producidos por el humo.

- Riesgos extraordinarios: las indemnizaciones derivadas de
acontecimientos extraordinarios, tales como, terremotos,
erupciones volcánicas, inundaciones, vientos > 120 km/h,
entre otros son indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que la póliza de hogar incluya
esta garantía.

- Daños eléctricos: ocasionados como consecuencia de problemas en la corriente o cortocircuitos.
- Daños por agua: provocados por escapes de agua en las
instalaciones privativas de la vivienda, incluidos los gastos de
localización de escapes y reparación de tuberías.
- Robo y hurto: previa denuncia a la autoridad competente,
así como los daños o desperfectos que hayan ocasionado
los ladrones.
- Roturas: siempre que sea accidental, la rotura de lunas,
espejos, cristales, encimeras, vitrocerámicas y sanitarios.
- Fenómenos atmosféricos: tales como lluvia y viento (lo más
habitual es la cobertura de daños por lluvia > 40 litros/m2 y
viento > 80 km/h), pedrisco y nieve.
- Asistencia en el Hogar: intervención de un profesional para
reparar daños materiales.
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- Responsabilidad civil: frente a terceras personas.
- Defensa jurídica y reclamación de daños.
En función de la modalidad de seguro o compañía, se ofrecen algunas otras coberturas, tales como: bienes refrigerados,
asistencia en viaje, accidentes personales, asistencia informática, servicio bricohogar, servicio orientación médica, animales
de compañía.
Desde La Unió ponemos a su disposición una amplia gama de
seguros tanto para su vida familiar como profesional. Si quiere
más información de este o de cualquier otro tipo de seguro contacte con nuestras oficinas de LA UNIÓ y solicite presupuesto
sin compromiso. Nuestros asesores le guiarán en la elección de
los mejores productos.

PERSONES EMPRENEDORES

camp valencià

JOVE DE 20 ANYS DE CALLSOSA D’EN SARRIÀ// Productor de nespre i alvocat

Vicent Pérez Santacreu: “Si totes les persones joves es dediquen
a altres coses, qui produirà el que mengem?”

V

icent Pérez Santacreu és un jove de 20 anys de Callosa
d’En Sarrià que compagina el seu treball al camp amb els
seus estudis del grau superior d’Administració. Li agrada molt
l’activitat agrària, és feliç als seus bancals i no ho dissimula
quan parles amb ell. Tot li ve de família perquè ja els seus
iaios es dedicaven a l’agricultura, i ara sa mare i son pare
també ho fan. Per tant, el treball agrícola l’ha viscut des de
ben menut. / J. Sanchis
Té terres cultivades repartides per Altea i Callosa de nespre,
conreu per excel·lència de la seua zona i amb una Denominació d’Origen, però també d’alvocat, emergent en els darrers
anys per aquells pobles de la Marina Baixa, i que el seu iaio ja
va plantar quasi fa trenta anys i que la família posteriorment ha
anant expandint.
Té les idees prou clares sobre quin és el cultiu en el qual ha de
centrar els seus principals esforços. “Ara tothom està plantant
alvocats, el preu ja ha baixat una barbaritat, i és una fruita que
funciona en molts llocs. Jo personalment aposte més pel nostre nespre ara que sembla que la gent va abandonant terres
i que està posant tots els ous en la mateixa cistella. És cert
que l’alvocat té un mercat mundial, però així i tot pense que
amb la saturació de fruita el preu anirà encara més a la baixa”,
assenyala Vicent.
Este jove callosí no li té por a les dificultats que entranya l’agricultura ni pensa que siga complicat incorporar-se: “Hui et pots
fer autònom en un moment i ser el teu propi cap, a més no
cal comprar terres. Tenim tantes persones majors propietaris

que pots perfectament arrendar-les i no endeutar-te de cara al
futur com jo estic fent ara aportant-les a les d’herència familiar.
Organitzacions com LA UNIÓ, a més, et faciliten la formació
necessària per a incorporar-te, i a la fi el que no sàpigues sempre ho podràs trobar a internet”, indica.
La totalitat de les dues collites la porten en estos moments a la
Cooperativa Ruchey de Callosa d’En Sarrià, que s’acaba d’associar en l’alvocat amb l’empresa andalusa Trops. No obstant
això, emprenedor des de sempre, ja li està pegant voltes al cap
per a traure producte fora del món cooperatiu i exportar-ho,
però per això -aplicant coses del que està estudiant- vol fer
un estudi de viabilitat econòmica primer amb la possibilitat de
crear una marca pròpia en la qual puga vendre sense cap intermediari pel mig. També es planteja comprar altres productes,
a banda de nespre i alvocat, per a vendre’ls a la Unió Europea.
“És molt important la venda online, seguix molt a empreses
com a Amazon que d’ací a poc vendran fruites i hortalisses ací,
i nosaltres hem d’entrar també en eixe segment per a vendre
els nostres productes a tot el món amb un clic”, respon en esta
entrevista a Camp Valencià.
És un poc crític amb els joves de la seua generació: “No hi ha
massa ganes entre la gent més jove de dedicar-se al camp,
preferixen un treball com a assalariat o ser funcionaris i a mi
tindre la meua llibertat i que no me mane ningú em sembla tot
un luxe. El pla dels meus amics és estudiar una carrera, anarse’n fora d’Erasmus, trobar una faena estable”, diu amb una
maduresa impròpia per a la seua edat.
El seu objectiu, per tant, és ferm i ell vol quedar-se al camp.
“Pense que hi ha una oportunitat en la terra, no podem deixar
de banda el nostre sector més primari com és el de l’alimentació. Si totes les persones joves es dediquen a altres coses, qui
produirà el que mengem?”, aferma Vicent Pérez.
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AL DIA

LA UNIÓ al territori

LA UNIÓ en el acto del 60 aniversario
de Valencia Fruits.

Representants de LA UNIÓ van participar en
l’assemblea general de la Asociación para la
defensa de la producción y alimentación ecológica
de la Comunitat Valenciana (ASECOCV).

Una representación de LA UNIÓ en el
tradicional primer corte de la Breva Colar
de Albatera.

Concentració en defensa del Xúquer a Antella.

Curs de benestar animal sector porcí a Vall
d’Alba.

Dia Mundial del Cooperativisme a Castelló.

Feria de la cereza
en Villamalur.

LA UNIÓ, a la Fira
de Sant Pasqual
del Genovés
(la Costera).
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Curs poda de cítrics a Albalat de la Ribera.

Celebració Dia de l’Horta a Carpesa.

LA UNIÓ va estar present a la Fira de l’Oli
de Canet lo Roig (Maestrat).

I Fira de la Tomata a Meliana.

LA UNIÓ a les bodeguetes dels mitjans de
comunicació de les festes de Sant Pasqual
de Vila-real.

Acte renovació del conveni amb New Holland
a l’Alcúdia.

Curso bienestar animal sector porcino
en Fuenterrobles.

LA UNIÓ, en la XV Feria de
Agricultura y Ganadería celebrada
en Barracas (Alto Palancia).

Fira de Sant Pere i Sant Pau a Albocàsser.

LA UNIÓ, en les festes de les Fogueres
a Alacant.

camp valencià

AL DIA

II Jornadas Presente y Futuro de la
Agricultura en la Vega Baja del Segura.

LA UNIÓ entregó el Premio Solidaridad de
El Periódico de Aquí CV Interior
al Ayuntamiento de Fuenterrobles por su
labor humanitaria en la frontera de Ucrania.

Simposi Internacional sobre Biocontrol
en Agricultura a València.

Visita tècnica empeltà cítrics a la Pobla
Llarga.

Jornada sobre infraestructures
ecològiques per a millorar el control
de les plagues celebrada a l’Estació
Experimental Agrària de Carcaixent.

Reunió amb Ajuntament de la Jana
(Maestrat) sobre despoblament.

LA UNIÓ, en la IX Trobada
de l’Enginyeria Agrícola
i la jornada sobre innovació
i ajudes del COITAVC.

Reunió de treball de LA UNIÓ amb el Partit
Popular de la Comunitat Valenciana per a
traslladar les nostres propostes.

Visita tècnica a la EEA
de Carcaixent per a vore
la gestió dels assajos de
cobertes vegetals al cultiu
de cítrics i el banc de llavors.

Xarrada informativa de LA UNIÓ a la seu
de la UA a Calp sobre tècniques
de negociació.

ÚLTIMA HORA

LA UNIÓ va participar en la jornada
organitzada per Innotransfer sobre les
tecnologies avançades en l’agricultura
de precisió.

Una representación de LA
UNIÓ en la XVI Noche del Vino
de la DO Valencia.

Visita de LA UNIÓ a la Bodega Cooperativa
de Pinoso.

camp valencià

Los productores y elaboradores de Requena logran un vocal
en la DO Cava
Los productores de Requena y Almendralejo han logrado un
hito histórico en el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Cava al lograr por primera vez en la
historia un vocal en las elecciones celebradas. El vocal será
el consejero delegado de la firma requenense Dominio de la
Vega, Fernando Medina.
La candidatura conjunta obtuvo un total de 383 votos por
712 la de Viticultors del Cava, formado por productores catalanes que logran dos vocales. En Requena la lista formada
por valencianos y extremeños logró 208 votos, en Almen-

dralejo 168, 3 en Cariñena, 2 en Logroño y 1 en Sant Martí
Sarroca.
El objetivo de esta lista de Requena y Almendralejo, que
comparte LA UNIÓ, es defender los intereses de la Comunitat Valenciana y Extremadura (principales zonas productoras de España fuera de Cataluña) y hacer que la realidad
de ambas zonas productoras de cava sea más conocida y
cuente con más peso en el Consejo Regulador que, históricamente, ha estado dirigido siempre desde una candidatura
única por parte catalana desde Vilafranca del Penedés.
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PROP
DE TU

Cerca de ti

OFICINES DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS
ALACANT
Comarca
OFICINA PROVINCIAL
Alacantí
Alt Vinalopó-El Comtat
Marina Alta
Marina Baixa
Vega Baja
Vinalopó Mitjà
CASTELLÓ
Comarca
OFICINA PROVINCIAL
Alto Palancia
Els Ports
Maestrat

Plana Alta-Alcalatén

Plana Baixa

VALÈNCIA
Comarca
OFICINA PROVINCIAL
Camp de Túria
Horta Nord
Horta Sud
Hoya de Buñol
La Costera
La Safor
Ribera Alta

Ribera Baixa
Utiel-Requena
Vall d’Albaida

Oficina
LA UNIÓ - Elx
LA UNIÓ - Alacant
LA UNIÓ - Beneixama
LA UNIÓ - Pego
LA UNIÓ - Callosa d’En Sarrià
LA UNIÓ - Almoradí
LA UNIÓ - Pinoso

Adreça
Camino Vizcarra, 1 Partida Alzabares Bajo
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 4-4º.
C/ Doctor Silvestre, 1
C/ Sant Eloi, 6 Edif. OCAPA (Cámara Agraria)
C/ Jaume Roig, 5 (Biblioteca Sala OMAC)
Ctra. Algorfa , 16 (Escuela de Oficios Taller)
Av. Constitución, 62

Telèfon
T966614668
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613
M662364613

Correu Electrònic
elx@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org
atrave@launio.org

Oficina
LA UNIÓ - Castelló
LA UNIÓ - Jérica
LA UNIÓ - Segorbe
LA UNIÓ - La Mata
LA UNIÓ - Albocàsser
LA UNIÓ - Alcalà de Xivert
LA UNIÓ - Benassal
LA UNIÓ - Benicarló
LA UNIÓ- Canet Lo Roig
LA UNIÓ - Culla
LA UNIÓ - La Jana
LA UNIÓ - Sant Mateu
LA UNIÓ - Cabanes
LA UNIÓ - Els Rosildos
LA UNIÓ - Les Coves de Vinromà
LA UNIÓ - Les Useres
LA UNIÓ - Torreblanca
LA UNIÓ - La Vall d’Uixó
LA UNIÓ - Vila-real

Adreça
C/ Ramón y Cajal, 17
Av. Constitució, 11
C/ Fray Luis Amigó, 11-2º
C/ Esglesia, 7
C/ Huerta, 15
C/ Santa Barbara, 6
Plaça d’En Blasc d’Aragó, 18
C/ Cesar Cataldo, 2
Avda. Isabel Llombart, 7
C/ Recaredo García, 11
C/ Xert, 33 - 1º
Plaça del Llaurador, 1 (Llar del Jubilat)
C/ Sant Vicent, 38
Av. Constitució
C/ Nou, 15
Plaça Ajuntament, 9 (Baix)
C/ Sant Antoni, 143
C/ Salvador Cardells, 29
C/ La Murà, 28

Telèfon
T964270366
T964128142
T964128142
T964180070
T964428475
T964497036
M608099516
T964460068
T964494056
M608099516
T964497036
M610509351
T964332176
T964332176
T964332176
T964388955
T964332176
T964692018
T964535533

Correu Electrònic
asegarra@launio.org
altopalancia@launio.org
altopalancia@launio.org
elsports@launio.org
ebarreda@launio.org
lajana@launio.org
egarcia@launio.org
lajana@launio.org
sromeu@launio.org
egarcia@launio.org
lajana@launio.org
lajana@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planaalta@launio.org
planabaixa@launio.org
planabaixa@launio.org

Oficina
LA UNIÓ - València
LA UNIÓ - Benaguasil
LA UNIÓ - La Pobla de Vallbona
LA UNIÓ - Meliana
LA UNIÓ - Silla
LA UNIÓ - Cheste
LA UNIÓ - Xàtiva
LA UNIÓ - Barx
LA UNIÓ - Alginet
LA UNIÓ - Carlet
LA UNIÓ - Turís
LA UNIÓ - Cullera
LA UNIÓ - Sueca
LA UNIÓ - Requena
LA UNIÓ - Utiel
LA UNIÓ - Fontanars
LA UNIÓ - La Pobla del Duc
LA UNIÓ - Llutxent
LA UNIÓ - Quatretonda

Adreça
C/ Marqués de Dos Aigües, 3-1º
C/ Benissanó, 57
C/ Senyera, 31
C/ Maria Manglano, 2
C/ Santa Teresa, 11
C/ Mariana de Pineda, 1
Ptge Moncada/ Alameda, S/N 2º PIS
C/ Gandia nº 55 (Antic Ajuntament)
C/ Arzobispo Sanchis, 26
C/ Nostra Senyora de l’Assumpció, 98
C/ Pablo Iglesias, 1
C/ El Prado (Antiga OCAPA)
CAM C/Cullera, 15
C/ Chera, 1
C/ Beato Gálvez, 4-1º
C/ Antonio Machado, 5 (Centre Cultural 1pis)
C/ Metge Oscar Durich, 34-1
C/ Parc de Llaurador, S/N
C/ Sant Josep, 9

Telèfon
T963530036
T962531417
T962531417
M674007515
T962531417
T962531417
T962283895
T962264020
T962531417
T962531417
T962531417
T962531417
T962531417
T607207464
T962171056
T962264020
T962250581
T962294271
T962264020

Correu Electrònic
launio@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
jlucas@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
valldalbaida@launio.org
valldalbaida@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
rperis@launio.org
aserrano@launio.org
aserrano@launio.org
valldalbaida@launio.org
valldalbaida@launio.org
foltra@launio.org
valldalbaida@launio.org
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GROW
STRONG

Micro Fe EDDHA
Micro Mn EDTA
Micro Zn EDTA
Micro Combi

HaifaMicro™
El complemento ideal para la nutrición de
las plantas y un desarrollo óptimo
Diseñados para Nutrigación™ y para aplicación foliar,
Haifa Micro™ se disuelve completa y rápidamente
en el agua y son fácilmente absorbidos por la
planta.
• Facilita el crecimiento y potencia el vigor.

HaifaStim™

Suplementos nutricionales
para cultivos de calidad
HaifaStim™ es una nueva gama de
bioestimulantes, cuidadosamente
formulados para fortalecer la planta y
mejorar su crecimiento.
HaifaStim™ optimiza todo el sistema de
crecimiento, lo que se traduce en un
desarrollo superior de las plantas, una
mejor estructura del suelo y mayores
rendimientos, junto con un menor
impacto ambiental.

• Corrige deficiencias y corrige el mal
funcionamiento.
• Favorece la floración y la
fructificación.
• Aumenta la resistencia de la
planta a enfermedades,
insectos y las heladas.

Pioneering the Future
| Telf: 91 591 2138 | E-mail: iberia@haifa-group.com | www.haifa-group.com

