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OPINIÓ// Jose Manuel de las Heras. Coordinador estatal de Unión de Uniones

Lo que queda en el campo y lo que no
que pasa en el campo no se queda en el campo”, dice el
de Agricultura en una campaña divulgativa para
LdaroMinisterio
a conocer la PAC a la sociedad. Por una vez, y sin que
sirva de precedente, estamos de acuerdo con el Ministerio, al
menos en cuanto a beneficios se refiere.
“Lo que pasa en el campo no se queda en el campo.” Lo llevamos diciendo ya bastante tiempo. Años. Los años que llevamos
denunciando que en la cadena alimentaria siempre pierden los
mismos. En 2020, entre el alboroto de la pandemia, se aprobó
una ley de la cadena alimentaria que aún no está en vigor del
todo, pero que hace aguas desde que naciera, no teniendo en
cuenta aspectos tan importantes como la definición de posición
de dominio. Y creemos que mientras esto no se defina, muchos
de los males que aquejan al sector estarán sin resolver.
A la ley de la cadena alimentaria le falta seriedad, ambición y
compromiso con los productores y, también con los consumidores, y aflojar el que se tiene con la industria y la distribución.
A la ley de la cadena alimentaria le falta voluntad y le sobra
postureo.
“Lo que pasa en el campo no se queda en el campo.” Claro
que no. Los beneficios que genera el campo se catapultan
gracias al sostén de los agricultores y ganaderos y se van a
los bolsillos de otros.
Me explico mejor. Los alimentos que producimos emprenden
un viaje, alguna vez pasando por la transformación, otras no,
-¿cuánta transformación requiere una sandía para llegar a los
lineales al precio que llega?– y acaban en la despensa de los
ciudadanos, pero lo que hay detrás sí se queda en el campo,
lo que se ve es sólo la punta del iceberg.
Se quedan en el campo las inclemencias del tiempo, los
pedriscos que arruinan las cosechas, la sequía. Se quedan
en el campo los costes de producción que los productores
están asumiendo en la práctica a pérdidas, el alto precio de la
electricidad, del gasóleo, los planes veterinarios que nos obligan a sacrificar animales, las plagas, los robos y destrozos
en las explotaciones, las trabas burocráticas para contratar a
personas que ayuden en las temporadas, las inversiones en
explotaciones por los continuos cambios en bienestar animal,
en protección ambiental, los ataques de los lobos… Todo eso
sí que se queda en el campo.
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También se queda en el campo la debilidad de los productores
en la negociación de precios, porque, tal y como están repartidos los roles, no hay recursos para que se haga valer todo
lo que hay detrás de un pimiento –y el propio pimiento-. Todo
esto, obviamente, con un Ministerio que se pone de perfil y se
agarra fuertemente a su butaca con los palmeros de turno, que
ya sabemos todos quiénes son. A Planas le deben hacer la ola
cuando va al supermercado, si es que va él.
En una suerte de “los trapos sucios se lavan en casa” hay
muchas cosas que pasan en el campo y que se quedan en el
campo porque no interesa tanto su foco mediático y que, sin
embargo, sin ellas nada de lo que sí trasciende podría hacerlo.
Los trapos sucios podrían lavarse de vez en cuando, digo yo,
que de tanta mugre que van acumulando ya no se acuerda uno
de qué color eran.
Así que, discúlpenme si la campaña de divulgación de la PAC
me parece regulera. Los del campo sabemos lo que pasa de
verdad en el campo y no es eso lo que el Ministerio está trasladando con sus anuncios al resto de la sociedad, que también
debería conocer esa parte de la realidad. Eso, seguramente,
es un papel más nuestro que del ministro; pero, con sinceridad, la pulcrísima y sonriente apariencia de los modelos de la
campaña contrasta con la cara de cabreo y angustia de los
miles de agricultores y ganaderos que estamos sufriendo lo
indecible para no cerrar nuestras explotaciones. Lo de romper
con ese pensamiento común de que la PAC es otra paguita
a otro colectivo mendicante está bien. Si a eso contribuye la
campaña, gracias. Pero, por favor, no ocultemos la cruz de la
moneda, para que, efectivamente, lo que pase el campo no se
quede en el campo.
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INCENDIS// Enguany s’han cremat més de 35.000 hectàrees

LA UNIÓ ha reclamat a la Generalitat i Govern central una bateria
de propostes per a fer front als danys pels incendis forestals

L

A UNIÓ ha sol·licitat a la Generalitat i Govern central que
establisquen una sèrie de propostes i mesures que servisquen per a fer front als greus danys ocorreguts en les zones
rurals afectades pels incendis forestals de la Comunitat Valenciana durant aquest estiu i també unes altres per a evitar que
es produïsquen en el futur. Enguany, després de molts anys
de contenció, s’han cremat més de 35.000 hectàrees al nostre
territorio. / Redacció

Les zones dels grans incendis ocorreguts aquest estiu a la
Comunitat Valenciana (Vall d’Ebo, Begís, Les Useres o Venta
del Moro) són clarament rurals, on a part d’una gran massa
forestal, existeixen també cultius. S’evidencia que en totes les
zones afectades per aquests greus incendis el despoblament
avança i el rejoveniment és pràcticament nul. Per això, LA UNIÓ
desitja ressaltar la importància d’adoptar des de les instàncies
públiques una política rural i ruralista que mantinga la població
i l’activitat agrària als nostres pobles com a punt fonamental de
manteniment dels nostres boscos, amb incentius sobretot als
llauradors i ramaders joves que desitgen treballar i mantindre’s
en el sector. LA UNIÓ ja informava fa unes setmanes de la falta
de polítiques efectives per a protegir l’activitat rural i agrària en
les nostres zones més despoblades, perquè les 172 poblacions en risc de despoblament en la Comunitat Valenciana han
perdut al llarg dels últims vint anys unes 12.300 explotacions,
la qual cosa suposa un 45% menys, i quasi 47.000 hectàrees
de cultiu, un 22% menys.
LA UNIÓ aposta per treballar des del territori rural i amb els
habitants d’aquest. “Hem de fugir d’una vegada per sempre de
les polítiques ambientals de despatx per a agradar a suposats
ecologistes de saló i que tant els polítics amb responsabilitats
de govern com els funcionaris amb gran experiència, però,
no en poques ocasions, acomodats a les directrius dels seus
superiors, posen tota l’obstinació en què això, definitivament,
no torne a ocórrer i caiguem sempre en la lamentació quan
ocorren aquestes catàstrofes”, assenyala LA UNIÓ.
L’organització agrària, davant els danys ocasionats, considera
que existeixen una sèrie de qüestions que haurien de millorar-se per a aquests i posteriors incendis que de manera irremeiable es produiran i que afectaran principalment muntanya,
però també a zones cultivades o abandonades que abans es
cultivaven i que han deixat de fer-ho per no tindre relleu generacional o per falta de rendibilitat.
En aquesta línia, LA UNIÓ reclama una bateria de propostes
per a afrontar els efectes dels incendis forestals. Com a mesura
més urgent, l’organització demana que en la mesura que siga
possible es puga accedir al costat dels efectius de bombers a
les granges afectades per a donar aigua i menjar als animals
que han sobreviscut. En aquest sentit, agraeix la col·laboració
de la Conselleria d’Agricultura per a portar cubes d’aigua a les
granges que les necessitaven en la zona de l’incendi de l’Alto
Palancia, tal com va sol·licitar LA UNIÓ fa uns dies.
Seria important a juí de l’organització que es pressuposte anualment una dotació econòmica suficient per a compensar als
propietaris de terrenys agrícoles que disposen de cuba d’aigua
durant la sega i que s’haja utilitzat en l’extinció d’incendis o per
a subministrar aigua a les granges de les zones incendiades.
LA UNIÓ exigeix també a la Generalitat i Govern central que
destinen ajudes directes als llauradors i ramaders afectats per-

què tornen a la normalitat productiva al més prompte possible,
però també que destinen ajudes directes a les parcel·les que
es troben en zones geogràfiques de perill d’incendi ja que són
el millor tallafoc per a evitar la posterior propagació.
LA UNIÓ també considera que la ramaderia extensiva és fonamental per a evitar els incendis forestals i per això proposa
que es modifique l’ordre d’ajudes per al control de la vegetació
natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu per a fer-la
menys enrevessada ja que ara presenta moltes dificultats per
a poder quadrar els llocs de pastura amb la realitat del territori.
A més, caldria agilitar la seua tramitació i resolució. En casos
com els incendis que s’estan patint cal establir urgentment corredors per a l’accés a superfícies de pastures i evitar sobrecostos per alimentació amb pinsos o palla.
L’organització proposa així mateix que es realitze un seguiment
de les parcel·les afectades per un incendi i es compensen les
pèrdues de producció en els anys següents al sinistre per poda
severa de recuperació o crema definitiva del cultiu.
De la mateixa manera, LA UNIÓ demana que es concedisquen
ajudes a les persones propietàries de muntanyes privades
afectades per un incendi per a la seua posterior neteja.
També sol·licita a la Conselleria d’Agricultura que assumisca
la franquícia de l’assegurança agrària corresponent a aquest
risc d’incendi i de fauna salvatge. Sobre aquest aspecte de la
fauna demanda que es facilite, amb la distribució de precintes,
la caça en zones post-incendis amb elevada població de fauna
salvatge per a evitar més danys en les parcel·les afectades i no
afectades per la falta d’aliment per als animals.
Finalment, LA UNIÓ vol ressaltar i posar en valor el treball
dels efectius de lluita contra els incendis tant per les dificultats
d’aquest en pèssimes condicions per l’orografia, vents canviants i humitats molt baixes, com per la professionalitat amb
la qual realitzen les seues responsabilitats i, com no, mostrar
tota la solidaritat amb les persones afectades amb l’esperança
posada en una ràpida recuperació del nostre territori.
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Entrevista a Rafael Delgado, president de la Plataforma Forestal Valenciana

“Cal aturar l’abandonament de terrenys a les nostres zones
rurals i forestals i crear camins de valor en relació a l’activitat
agrària”
J. Sanchis / J.A. Cano

Conta’ns un poc la teua trajectòria.
Provinc de la Safor i vaig estudiar Ciències Forestals i Agràries.
Actualment soc professor de la UPV i tinc una clara vocació pel
territori i la seua gent. La meua afició preferida és llegir i viatjar.
Què és la Plataforma Forestal Valenciana i per a què servix?
És una associació amb 35 associacions en l’actualitat que
defensa els interessos del sector en relació a la gestió forestal
sostenible. És una qüestió transversal que interessa a molts
actors diversos, de diferents sectors econòmics, de molts llocs
i amb formes de pensar distintes. Estar en la Plataforma vol dir
que estàs en contacte amb entitats lligades a la vertebració
territorial i la lluita contra la despoblació. L’objectiu de la Plataforma és així representar els interessos del sector i fer d’interlocutora davant les Administracions o fer d’oposició per a
canviar eixa mirada d’incomprensió que a vegades ve des dels
centres de poder urbà cap el territori.
Les bones dades dels darrers anys en quant a la proliferació d’incendis s’han trencat enguany amb un estiu terrorífic.
Quines són les causes del que ha passat? Què ha fallat?
Sobre tot el tema forestal gravita un paradigma nou. Mai
havíem tingut tants boscos i tan densos. Estem en un cicle
d’escalfament global i tenim uns boscos cada vegada més
estressats i sense gestionar, aleshores tenim totes les condicions. Enguany damunt hem tingut una primavera molt plujosa, la qual cosa volia dir que els incendis serien molt ràpids
amb tanta matèria prima. I clar amb cada vegada més terrenys
agrícoles abandonats la propagació s’accentua. A banda de
ràpids hem tingut també incendis molt intensos.
El sistema aborda la qüestió d’una manera totalment ineficient confiant tot a l’extinció i obviant la vertebració territorial.
Incendis d’estes característiques no s’apaguen acudixen els
bombers sinó després d’alguns dies, després de gastar-se
molts diners, per exemple a la Vall d’Ebo 9 milions d’euros. Si
eixos diners els haguérem invertit intel·ligentment en prevenció
segurament no haguera passat el que ha passat.
Una de les causes podria ser l’abandonament de cada
vegada més terreny agrícola a les nostres zones rurals?
Des del canvi de cicle en que l’agricultura s’externalitza, al País
Valencià s’han abandonat anualment de mitjana 9.000 hectàrees de cultiu. En 15 anys el territori rural valencià ha perdut la
meitat de la seua població. Tot açò ho ha provocat un èxode
massiu. Cal aturar aquesta situació i revertir-la.
Quin hauria de ser el paper dels llauradors i ramaders en
la prevenció dels incendis?
Als llauradors i ramaders no els podem demanar moltes més
coses que continuen, que ja ho tenen prou difícil. Hauríem de
donar-los una medalla perquè a pesar dels entrebancs administratius i burocràtics, a pesar de la falta d’empatia de les
Administracions continuen avant. Ja no sé si per una qüestió
de vocació o simplement perquè no tenen altra cosa però el
que hi ha que fer és que tinguen un relleu i que es creen camins
de valor relacionats amb l’activitat agrària.
Eres partidari del pagament per servei mediambiental?
Crec que és necessari, tant reconèixer la col·lectivitat dels que
produeixen com dels que consumeixen. Crec que s’ha de fer
molta faena en l’agricultura de proximitat, en l’economia circular,
per a que siguen primer entesos i després posats en la pràctica.
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Penses que han estat suficients les actuacions de la
Generalitat pel que fa a la prevenció dels incendis?
És una qüestió transversal que comença per la Conselleria
d’Educació. Em crida l’atenció des de fa anys que els llibres de
text de les meues filles obliden el paper de l’acció agrària sobre
el paisatge cultural mediterrani des del Neolític. En prevenció
mai serà prou el que es faça. Hem d’anar a actuacions a llarg
termini i pensar en vertebrar el territori. Cal portar joves al món
rural, que tinga un atractiu per a viure i que permeta viure. Que
hi hagen serveis, infraestructures i economia.
Està clar que el canvi climàtic està afectant als incendis
forestals…
Afecta sense dubte però encara ens afecta més el creixement
forestal que va més ràpid. El canvi climàtic està agreujant la
situació però de forma més gradual, el que causa és més
estrés en la vegetació, per tant més disponibilitat de combustible viu, més intensitat i poder de propagació. Necessitem
també adaptar els nostres boscos al canvi climàtic
S’està fent una correcta gestió forestal de les nostres
muntanyes?
Tenim molts entrebancs, el més importants administratius o
més bé ideològics. El missatge de les entitats urbanes ultraconservacionistes que és protegir i protegir, i que s’ha adoptat
des de l’àrea de medi ambient de la Conselleria d’Agricultura,
crec que és caduc. Han fet un pas avant i altre darrere. Nosaltres estem a favor de la protecció del territori, però també de
les persones. Les figures de protecció no poden crear-se per a
posar només restriccions a les persones i per tant despoblar.
No s’està fent una correcta gestió ni aquest Govern ni l’anterior.
El PP va declarar algun parc natural, aquests també…i seguim
incrementant la nòmina. Hauria d’estar tot protegit però primer
haurien de ser les societats rurals.
Com es troben en estos moments les muntanyes?
Estem en un moment perillós. Cal crear cadenes de valor. Parlem a vegades de la importància de la ramaderia, però a qui li
vens després la carn, com estem competint amb la safata de
plàstic dels supermercats. Com anem a valoritzar els nostres
productes? Envege en tot açò als francesos, tenim molt de
camí per recórrer encara. És impossible tindre pastors subvencionats, hem de crear cadenes de valor en agricultura, ramaderia, en el forest.
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Entrevista a Ferran Dalmau, director de Medi XXI

“Només per tindre els camps llaurats ja es deuria rebre una
ajuda per gestió del territori i prevenir incendis”
J. Sanchis / J.A. Cano

Conta’ns un poc la teua trajectòria.
Vaig estudiar Enginyeria Forestal a la UPV. Treballí a Tragsa,
vaig entrar com a becari a Medi XXI i amb el pas del temps fou
soci i ara també director.
Què és Medi XXI i per a què servix?
Som una enginyeria mediambiental que toca totes les branques relacionades amb el medi ambient, i també per tant de
l’agricultura com els temes de legalització de pous, foment de
l’agricultura ecològica, ramaderia…Ens dediquem a temes tècnics del sector primari relacionats amb l’enginyeria ambiental.
Les bones dades dels darrers anys en quant a la proliferació d’incendis s’han trencat enguany amb un estiu
terrorífic. Quines són les causes del que ha passat?
Portàvem uns anys de rècord amb pocs incendis, també coincidint amb la pandèmia. Enguany ja hem tingut una sequera
meteorològica molt potent, que sumada a un abandó del món
rural, ha provocat la tronada perfecta per als incendis
forestals. Cada llaurador o ramader extensiu que abandona
és un pas enrere i un pas avant per al foc.
Pel que estàs diguem que un dels factors importants
en l’augment dels incendis és l’abandó dels llauradors
i ramaders…
Diguem que hi ha dos factors. L’abandó rural genera més
matoll, maranya, arbrat…i un abandó de la silvicultura. Tenim
el doble de llenya que en els anys 70 i per tant el doble d’energia. Per tant si hi ha un incendi sempre serà molt més agressiu.
I després tenim el canvi climàtic que provoca un augment dels
llamps que es calcula en un 12%.
A banda del que dius, quins són els altres efectes del
canvi climàtic?
Un increment de la temperatura en l’atmosfera significa que
un incendi necessita menys hectàrees per al que es denomina
fora de la capacitat d’extinció. El que estem veient ara amb
incendis de poques hectàrees cremades són el que passava
abans amb els de milers. Tot això passa per l’energia que hi ha
a terra i per la temperatura de l’atmosfera.
Està fallant alguna cosa enguany pel que fa a la prevenció d’incendis per part de les Administracions?
És important recordar que la major part de la propietat forestal
no és pública, el 55% és privada, el 19% és de la Generalitat i
tenim un 6% que no sabem de qui és. Evidentment les Administracions no estan fent el suficient en gestió forestal però
també és cert que des de l’any 2015 s’ha notat una evolució
dels pressupostos en quant a prevenció d’incendis. S’invertix
molt més que abans però encara és insuficient. L’ONU emetia
un informe al febrer d’enguany que diu cal invertir en prevenció
el doble que en extinció. Els valencians ens gastem anualment
en apagar incendis 80 milions d’euros i per tant hauríem de
gastar 160 en prevenció.
Quin penses que hauria de ser el paper dels llauradors i
ramaders en la prevenció d’incendis?
En les 865.000 hectàrees forestals que són privades el paper
dels llauradors i ramaders és fonamental i el problema és que
el món rural valencià està en extinció. Calen programes específics per a eixa gent, i és molt important que la gent que es jubila
tinga relleu. Cal invertir per a que el sector torne a ser atractiu i
ací hi ha diversos mecanismes per a informar millor, cal transvasar recursos humans i econòmics de les ciutats a les zones
rurals. S’han de donar condicions de vida dignes equiparables
a les zones urbanes per a que la gent s’anime a viure al món
rural. Si jo em vaig a vireu al món rural però no treballe al sector

primari no estem solucionant el problema. Els llauradors, ramaders, silvicultors, són la primera peça d’una política seriosa en
la prevenció d’incendis perquè la seua activitat és cabdal. El
foc arriba a un camp d’ametlers, a una zona pasturada, i s’atura o perd intensitat. Per tant la gestió agroforestal del propietari
és fonamental.
Eres partidari del pagament per serveis mediambientals?
Absolutament. Vaig a posar un exemple. Si vostè manté els
seus cultius encara que no plante res, només tenint els camps
llaurats, ja està fent prevenció d’incendis i deuria rebre una
ajuda directa per eixa tasca de gestió del territori. Li ajudaria a ser més rendible i transvasar part d’eixos recursos del
món urbà al món rural. Cada lloc de cultiu que mantinguem
en bones condicions a zones estratègiques i amb les pastures
ocorre el mateix és una bona inversió i han de cobrar. El que no
podem és fer tallafocs a fons perdut. No cal inventar la pólvora,
ja existeix el sector primari i és la primera ferramenta que tenim
com a societat per a previndre els incendis forestals.
Consideres que s’està fent una correcta gestió forestal
de les nostres muntanyes? Com es troben?
Si parlem de que el territori valencià té 1,4 milions d’hectàrees
forestals i es gestionen com a molt 3.000 a l’any. És una qüestió de responsabilitat. Els ecologistes no són el problema. Els
qui defineixen els pressupostos, les feines, no són els ecologistes. El món del sector primari hauria de fer dos exercicis.
En primer lloc vore que els ecologistes són part de la solució i
poden ajudar-los perquè tenen capacitat d’influència en el món
urbà i en segon lloc ha d’evolucionar en certs aspectes i no fer
les coses perquè sempre s’han fet així. Ha d’haver un punt de
trobada que és fonamental.
Alguna cosa més…
Com a conclusió m’agradaria dir que hi ha una possibilitat real
de creació de llocs de treball, d’economia verda, en la gestió
forestal i rural. I per això cal que els pobles tinguen serveis
assimilables a les ciutats (escoles, centres de salut, bona xarxa
de comunicacions, inversions, etc.
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ACTUALITAT

camp valencià

RESIDUS// Moratòria en les poblacions amb Plans Locals de Crema

LA UNIÓ aconsegueix gràcies al gran treball que Les Corts eviten
que les restes agrícoles siguen considerades com a residu

D

urant el mes d’abril i maig, LA UNIÓ va treballar intensament per evitar la prohibició de les cremes agrícoles en
la pitjor època de l’any i una vegada entrada en vigor la Llei
7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una
economia circular que va impulsar el Ministeri per a la Transició
Ecològica que dirigeix Teresa Ribera i, on de moment, aconseguírem una moratòria en la seua aplicació de tres anys en les
poblacions amb Plans Locals de Crema mentre es continua
treballant per a eliminar de la llei la consideració de residu a
unes restes vegetals. / J. Mesado

En el procés de translació d’esta normativa a les comunitats
autònomes, Les Corts en fase de tramitació de la proposició de
llei de residus i sòls contaminants per la foment de l’economia
circular a la Comunitat Valenciana, els Grups Parlamentaris van
presentar 507 esmenes a esta Llei i molt poques, a excepció
d’unes presentades pel Grup Parlamentari Popular, entraven
a fons en les restes agrícoles i les cremes de les mateixes i
la redacció de la llei valenciana era pràcticament calcada a
l’estatal.
Precisament va ser Elisa Díaz, portaveu del Grup Parlamentari Popular en la Comissió de Medi Ambient de Les Corts, i
no els Grups que donen suport al Govern del Botànic (PSPV,
Compromís i Unides Podem), qui va alertar a LA UNIÓ d’esta
circumstància dies abans de les votacions de les esmenes.
Durant eixos dies, LA UNIÓ va treballar per aconseguir revertir
el posicionament dels Grups que tenen la majoria a Les Corts
en allò que la proposició de llei regula la gestió de les restes
agrícoles.

o mètodes que no posen en perill la salut humana o danyen el
medi ambient.” Per tant, un dels objectius de LA UNIÓ que és
que este tipus de lleis no consideren a les restes agrícoles com
a residu, s’ha aconseguit. En este punt, LA UNIÓ continuarà
treballant per a que es faça el mateix en la llei estatal.
Pel que fa a les cremes agrícoles, LA UNIÓ va proposar que la
llei contemplés excepcionalitats que permeteren la gestió de
les restes agrícoles mitjançant la crema per motius fitosanitaris
justificats, entre d’altres, com ara:
- Restes de cultius derivats de l’arrencada per a una reestructuració o reconversió a un altre cultiu o varietat.

Els Grups de suport al Botànic van redactar i presentar una
esmena transaccional que es va aprovar, on tot i no contemplar
la totalitat de les peticions de LA UNIÓ, sí que millorava substancialment la redacció inicial de la llei.

- Parcel·les de dimensió reduïda.

En esta línia, i en allò que ve defensant LA UNIÓ, la llei valenciana deixa fora del seu àmbit d’aplicació “a la palla, restolls i altre
material natural, agrícola o silvícola, no perillós, que s’utilitze
en la silvicultura o en explotacions agrícoles o ramaderes per a
embuatat o incorporació al sòl, compostatge, aliment o llits per
a animals, o altres usos agraris, o bé per a la producció d’energia a partir de biomassa, sempre que s’empren procediments

- Parcel·les amb dificultat d’accés a la maquinària i de treballar-hi, com ara abancalaments.

- Parcel·les amb dificultats de mecanització -per no poder treballar la trituradora o pel marc de plantació–.

- Parcel·les on no es pot accedir per a la retirada de les restes
de cultiu i posterior gestió.
- Parcel·les amb cultius no rendibles.
- Distància de la parcel·la a un centre gestor de residus (proposem 5 km, si no està a esta distància, s’ha de poder cremar).
Els Grups que donen suport al Botànic no van considerar oportuna esta proposta però van contemplar en la seua esmena
transaccional que siga la Conselleria amb competències en
agricultura i medi ambient la que elabore un reglament amb els
criteris i circumstàncies fitosanitàries per autoritzar les cremes
de restes agrícoles i que, en definitiva, contemple les excepcionalitats que permetran les cremes.
Mentre s’acaba de tramitar esta proposició de llei, s’aprove i
entre en vigor, les cremes agrícoles continuen gestionant-se
com habitualment s’ha vingut fent perquè s’està en els tres
anys de moratòria que va establir la Conselleria d’Agricultura i
que permet la normativa estatal i on es poden dur a terme les
cremes en les localitats amb plans locals de creme aprovat.
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ELS ÈXITS DE

Pago redistributivo a las primeras
hectáreas
La Unió logra establecer a las primeras hectáreas de cada
explotación de un pago redistributivo en el régimen de pago
básico, que puede ser modulado en función de la orientación
productiva.
Este logro ayudará a las personas agricultoras y ganaderas a
lograr una mayor estabilidad de ingresos

Gestión de paja del arroz de forma
sostenible, estable y rotativa

camp valencià

Condicionar ayudas industria
agroalimentaria al cumplimiento Ley
de la Cadena Alimentaria
La Unió logra que la Generalitat Valenciana tenga en cuenta
el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y su certificación en los diseños de los planes de control previstos en
materia de concesión y justificación de ayudas a la industria
agroalimentaria.
Este logro ayudará a las personas profesionales del sector
agropecuario a lograr una mayor rentabilidad y competitividad.

La Unió logra que para la gestión de la paja del arroz se establezca un sistema sostenible, estable en el tiempo y rotativo
que contemple la quema, la incorporación de la paja en el
suelo y la retirada de la misma.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este logro ayudará a las personas profesionales del sector
arrocero a lograr una mayor rentabilidad y competitividad.
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.
2.4. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes.
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

Ayuda económica a las explotaciones
afectadas por el Cotonet de Sudáfrica
La Unió logra que la Conselleria de Agricultura establezca
una línea de ayudas para las explotaciones afectadas por el
Cotonet de Sudáfrica en más de un 30% de su producción
potencial.
Este logro ayudará a las personas profesionales citricultoras a
lograr una mayor rentabilidad y competitividad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales

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

OZONO

25 AÑOS LÍDERES
EN EL SECTOR
Cifras avaladas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación

Sistema de pulverización



Invierte en Seguridad

MANDO DISEÑADO PARA
CONTROLAR TANTO EL
ATOMIZADOR COMO LA
PRODUCCIÓN DE OZONO

Poligono Industrial Norte, s/n
46230 ALGINET (Valencia) España
Teléfono: 961 751 001 / 961 750 518

manezylozano.com
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LES PROPOSTES DE

Baja de parcelas durante la vigencia del
seguro por cambio de titularidad
La Unió propone que Agroseguro especifique en las condiciones especiales del seguro agrario la baja de parcelas si durante
la vigencia del seguro se produce el cambio de titularidad por
compraventa, cesión o alquiler de las parcelas.   
Este logro ayudará a las personas profesionales agricultoras y
ganaderas a lograr una mayor estabilidad de ingresos.

camp valencià

Ayudas por el arranque de plantas
infectadas por el virus de la Sharka T.
Marcus
La Unió propone que, a pesar de que la Legislación Europea
considere a la Sharka T. Marcus como Plaga Regulada No
Cuarentenaria (NRQP), la Conselleria de Agricultura recupere
la línea presupuestaria que compense a las personas agricultores afectadas por los costes de arranque de la planta infectada, la desinfección y la nueva plantación.  
Conseguir esta propuesta ayudaría a las personas profesionales del sector de frutales a lograr una mayor estabilidad de
ingresos, rentabilidad y competitividad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Exención de los gastos de
fraccionamiento para pólizas tramitadas
por OPA’s
La Unió propone que Agroseguro exencione a las pólizas tramitadas por las OPA’s del recargo de fraccionamiento, puesto
que la subvención adicional de ENESA por fraccionamiento del
pago de póliza no cubre los costes del aval de SAECA y por lo
tanto no es suficiente para competir con entidades bancarias
que ofrecen pólizas sin comisión y financiación a coste 0%.   
Este logro ayudará a las personas profesionales agricultoras y
ganaderas a lograr una mayor estabilidad de ingresos.

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.
2.4. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes.

Franquicia del seguro agrario en el
riesgo de incendio y fauna salvaje
La Unió propone que, en caso de daños por incendio, la
Generalitat Valenciana asuma la franquicia del seguro agrario
correspondiente a este riesgo de incendio y de fauna salvaje.  
Conseguir esta propuesta ayudaría a las personas agricultoras
a lograr una mayor rentabilidad y competitividad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

15.4. Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica.

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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ELS PROJECTES DE LA UNIÓ

camp valencià

Proyecto VITISKILLS: Herramientas ecológicas y digitales para
una viticultura más sostenible

E

l pasado mes de julio, LA UNIÓ de Llauradors recibió la
resolución positiva del programa ERASMUS + para participar como socio en el proyecto VITISKILLS. Los proyectos
Erasmus están focalizados en el desarrollo de nuevas herramientas y habilidades para impulsar una Europa más sostenible e inclusiva. En este caso, la temática que se va a abordar
es la Sostenibilidad en la Viticultura. / José Castro

El consorcio de este proyecto está formado por entidades de
varios países:
Italia: Coordinador. Aris Formacione e Ricerca S.Coop.
Portugal: Querqus Associaçâo nacional de Conservaçâo da
natureza

Los objetivos del proyecto, vinculados a las tres prioridades
descritas son los siguientes:

Grecia: Exelia E.E.

- Diseñar, probar y poner en marcha un plan de estudios completo y actualizado sobre habilidades verdes y digitales para
la viticultura sostenible.

Polonia: Stowarzyszeni e Arid
Bélgica: Innovela sprl
España: LA UNIÓ
El proyecto se va a desarrollar durante 24 meses y el inicio será
en el mes de noviembre de este año. Sus principales actuaciones y prioridades se pueden resumir en las siguientes:
- Promover la capacitación de los viticultores en prácticas de
viticultura sostenibles e innovadoras.
- Proporcionar opciones de formación flexibles y no formales
para aquellos que trabajan en la viticultura y que están excluidos de las oportunidades de aprendizaje convencionales por
razones geográficas o socioeconómicas.
- Actuar como centro de sensibilización para que las instituciones de FP agraria adapten su oferta al ámbito de la viticultura
a través de la cooperación, intercambio de buenas prácticas
y creación de redes.

- Introducir métodos de formación flexibles y recursos educativos innovadores de acceso abierto para apoyar la adquisición
de habilidades a su propio ritmo y la inclusión en la formación.
- Fomentar la capitalización de los resultados de los proyectos
en las prácticas de la FP, a través de la validación y la integración de los requisitos profesionales pertinentes en los marcos
de competencias y los sistemas de certificación.
- Ofrecer mejores prácticas y recomendaciones para abordar las vulnerabilidades estructurales relativas al desarrollo
profesional y la formación de los viticultores y promover la
implementación digital y la conciencia medioambiental en las
comunidades agrarias.
Como resultados del proyecto obtendremos lo siguientes activos:
- Nuevas unidades de enseñanza en la FP con diversos materiales de formación y evaluación, y un conjunto de herramientas para los formadores que imparten los cursos.
- Un curso VOOC para apoyar el aprendizaje individual a ritmo
propio.
- 4 seminarios de formación in situ y una prueba piloto del
VOOC (720 empleados de viñedos capacitados).
- Un modelo con especificaciones para una cualificación a
escala europea para viticultores.
- Una guía de buenas prácticas para mejorar la rentabilidad de
los viticultores
- Un documento de posición para apoyar la mejora de las condiciones laborales, la implementación digital y la concienciación medioambiental en las comunidades rurales.
- 6 jornadas informativas para promocionar los resultados del
proyecto y poner en marcha iniciativas de mejora de las competencias en todos los países del proyecto.
En definitiva, en la parte final del proyecto se realizarán eventos
online y presenciales en todos los países participantes donde
se mostrarán los resultados conseguidos y se facilitará su
acceso a todas las personas interesadas. El impacto del proyecto espera llegar a más de 5.000 estudiantes y a otros tantos
productores primarios.
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ACTUALITAT

camp valencià

ELECTRICIDAD// Los altos costes se vuelven insostenibles

LA UNIÓ denuncia que el precio de la electricidad cuadruplica
las facturas de las comunidades de regantes en menos de un año

L

A UNIÓ de Llauradors ha realizado un sondeo entre las
comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana y
ha podido comprobar cómo el precio de la electricidad se ha
cuadruplicado en menos de un año y pone en una situación
insostenible la viabilidad de muchas de ellas. / Redacción

Entre julio y agosto, la mayor parte de las comunidades de
riego consultadas por LA UNIÓ ven sus facturas de electricidad
casi cuadruplicadas y algunas de ellas han visto cómo la factura del pasado mes de agosto es superior incluso a todas las
del año 2021 o que los impuestos o la cuantía del tope al gas
hinchen las facturas hasta el punto de que el IVA de las facturas de cualquiera de las de ahora sea superior al gasto por
consumo en electricidad de una de hace unos meses. Llama
la atención desde agosto un nuevo concepto que aparece en
las facturas como es el de cargos normativos que aplican las
empresas distribuidoras de electricidad en compensación por
el tope al precio del gas del Gobierno. En definitiva, un nuevo
impuesto a cargo del contribuyente. También han detectado
las comunidades de regantes cómo en la nueva tarifa para
potencias superiores a 15 kW y en el tramo más barato P6, a
la hora de renovar el contrato el precio les ha pasado de 0,060,09 € a casi 0,20 €.
Debido a toda esta situación, las comunidades de regantes
se ven obligadas estos días a subir el precio del riego para
sus socios comuneros hasta llegar a casi cuadriplicarse para
efectuar los pagos por la energía y evitar que les corten el
suministro eléctrico. En la Comunitat Valenciana se riega de
pozo o motor, principalmente. Por lo tanto, cada hanegada de
cultivo paga una cuota para el mantenimiento del motor (luz,
reparaciones motor, canalizaciones, etc.). Como cada vez hay
más abandono, estas parcelas dejan de regar y por tanto de
pagar. Lo que estas parcelas no pagan se tiene que distribuir
entre las parcelas que riegan y pagan, aumentando el coste
de forma considerable principalmente a los profesionales y
poniendo en claro riesgo el futuro de aquellas personas que sí
desean seguir viviendo de la actividad agraria.
Los regantes sufren, así, una merma en la rentabilidad de sus
explotaciones por los bajos precios que perciben y por los

altos costes de producción, entre ellos los de la electricidad y
otros inputs necesarios para la actividad agraria, además en un
contexto de incertidumbre ocasionado por, entre otras cuestiones, la guerra en Ucrania, las adversidades climatológicas o
las plagas, entre otras cosas.
Ante esta circunstancia y para evitar el abandono de más
explotaciones agrícolas, LA UNIÓ reclama una serie de medidas urgentes para reducir los gastos por la electricidad para
el riego y entre ellas la de la doble tarificación, que serviría
para este contexto de precios desorbitados de la energía, o la
rebaja de la fiscalidad de las facturas como es por ejemplo un
IVA reducido para los agricultores profesionales en las tarifas
de riego.
Sobre la doble tarificación está admitida a trámite por el Tribunal Supremo una demanda por parte de LA UNIÓ y su organización estatal Unión de Uniones contra el Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por no
cumplir con la regulación del contrato de doble potencia para
regadío que tenía previsto en los presupuestos de 2021. También en la modificación de la Ley de la cadena alimentaria se
establece que “El Gobierno posibilitará la contratación de dos
potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época
de riego y la de no riego (...).”.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que “el
Gobierno no puede esperar ni un minuto en tomar decisiones
urgentes que den un pequeño balón de oxígeno a los profesionales del campo. Si de verdad consideran que son el gobierno
de la gente, hay que demostrarlo en ocasiones como esta”.
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ACTUALITAT

camp valencià

AJUDES// Es trasllada la necessitat d’esta mesura a la Conselleria d’Agricultura

LA UNIÓ sol·licita ajudes als sectors del caqui i raïm de taula
provinents del 5% del Programa de Desenvolupament Rural

E

l Reglament (UE) 2022/1033 del Parlament Europeu i del
Consell de 29 de juny de 2022 pel qual es modifica el
Reglament (UE) nº 1305/2013, pel que fa a una mesura específica destinada a proporcionar ajuda temporal excepcional en
el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(Feader), en resposta a les repercussions de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, estableix la possibilitat de destinar el 5%
de la contribució total del Feader al Programa de Desenvolupament Rural per al període 2021-2022. / Redacció
LA UNIÓ ha traslladat a la Conselleria d’Agricultura la conveniència que es puguen utilitzar estos fons per donar suport a
sectors que han sofert un increment de costos, sobretot energètics, a conseqüència del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
En este sentit, ja hi ha sectors que s’han beneficiat d’ajudes,
principalment de l’àmbit estatal, per esta circumstància, com
ara són: oví-cabrum i boví de carn i llet, avícola, cunícola o el
citrícola.

Tenint en compte l’estructura de costos de producció de la
resta de cultius més importants de l’agricultura valenciana,
220720AnuncioRevista.pdf
12:19el 5% del Programa
LA UNIÓ ha demanat 1que26/7/22
es destine

de Desenvolupament Rural, aproximadament uns 5.200.000
euros, als sectors del caqui i del raïm de taula per tractar-se
de dos sectors amb uns costos de producció elevats i, concretament, de 5.803 €/ha en caqui i entre 21.811 i 24097 €/ha
en raïm de taula segons tipus de varietats primerenques, de
mitjana estació o tardanes.
Tot i això, LA UNIÓ també ha traslladat a l’administració agrària
valenciana que en cas de romanents en esta línia o en pròximes línies d’ajudes cal incorporar progressivament altres
cultius com ara l’ametla, l’oliva, raïm de vi i les hortalisses i a
sectors ramaders com l’apícola i porcí.

¡Encuentra tu clínica
dental más cercana!

Consulta los detalles y
condiciones del programa

Gran Via del Marqués del Túria, 37 / IO Valencia
Av. dels Germans Bou, 35 / IO Castellón

PIDE CITA AHORA

900 800 850

¡Hasta un 25% de descuento para aﬁliados/as a La Unió!

www.ioa.es

¡Tu bienestar
empieza aquí!
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ACTUALITAT

camp valencià

ROBATORIS// Es necessiten plans especials en els cultius que inicien la seua recol·lecció

LA UNIÓ va denunciar robatoris de garrofa quan encara estaven
verdes i reclama més vigilància

L

A UNIÓ de Llauradors va detectar un augment de robatoris de garrofes en les zones productores de la Comunitat
Valenciana, quan encara estaven verdes i no tenien cap mena
de valor comercial. “El garrofí està tendre i no val per a res
ara, l’única cosa que aconsegueixen és destrossar els nostres arbres a base de varades per a tirar les garrofes a terra”,
assenyala Iván Monroig, responsable del sector de l’organització. / Redacció

Es preveu una collita bastant major que la passada que va ser
molt baixa, però aproximadament el 80% d’una normal. Cal
assenyalar que la recol·lecció s’avança cada vegada més a
causa dels robatoris que es produeixen en les últimes campanyes davant el major valor del producte. De fet, LA UNIÓ
ve detectant en els darrers anys els primers robatoris en les
explotacions agrícoles cada vegada més prompte, davant la
impotència i ràbia dels productors que veuen com es fa malbé
l’esforç de tot un any.
Davant els primers furts detectats, LA UNIÓ va sol·licitar a la
Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana una reunió
perquè es dissenye un pla especial de vigilància que contemple que les Forces de Seguretat de l’Estat extremen les
labors de vigilància tant en camp com amb qualsevol vehicle
o magatzem sospitós de transportar o comerciar amb mercaderia robada.
Aquesta Organització Professional Agrària també indica que
els robatoris es produeixen perquè existeix un mercat negre
consolidat amb compradors segurs que es queden amb la
mercaderia. Així, reclama major control i vigilància en els camps
durant l’època de recol·lecció i que posteriorment es controle la procedència de les garrofes en la distribució comercial,
així com s’investiguen aquells comerços o persones que es
dediquen presumptament a comprar garrofes furtades en els
camps. És molt important que es controlen els punts sospitosos de venda d’aquesta possible mercaderia robada, vertader
centre d’atenció per a acabar amb aquests robatoris perquè
“si es roba és perquè algú compra”. Aquesta organització creu
que al contrari del que succeeix amb altres fruites i hortalisses,
on existeixen molts punts de venda, en el cas d’aquesta fruita
seca és més fàcil perquè es concentren en uns pocs. Els llauradors es queixen que per a poder vendre la seua producció
en la cooperativa, organització de productors o comerç han
de complir requisits de traçabilitat, és a dir, el lliurament de la
documentació que acredite la propietat, varietat, kg, polígon i
parcel·la, la qual cosa contrasta amb la facilitat i impunitat amb
la qual els lladres venen després la garrofa.
En aquest sentit, LA UNIÓ reclama la col·laboració dels magatzems que compren garrofa amb les forces de seguretat de
l’Estat perquè traslladen de seguida qualsevol possible mercaderia provinent d’un robatori. Així, els demana a les empreses
del sector un major esforç i col·laboració a l’hora de comprar
l’ametla o la garrofa, verificant la procedència i denunciant a
tota persona sospitosa de vendre producte procedent de robatoris. També sol·licita als llauradors afectats que interposen la
corresponent denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s’inicie
la investigació i conste el delicte en les estadístiques, clau per
a un increment de la presència policial en el món rural.
La garrofa es considerava una producció marginal i amb preus
que no compensaven el seu cultiu. Però últimament està sent
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un complement de renda per als productors en tindre major
demanda per part de les empreses transformadores, fent-ho
així més atractiu tant per a llauradors com per a lladres. Als
productors els preocupa també la gran especulació que hi ha
amb aquest cultiu perquè es troba en mans d’un monopoli de
poques empreses. Cuiden els arbres tot l’any i fan laborioses
tasques de recol·lecció per a percebre unes quantitats que ara
és cert que són superiors a altres anys, però que obtenen molts
més ingressos aquells que embenen després la pasta i el garrofí per a alimentació o productes de la salut. De la massa ixen
espesants o conservants i també edulcorants o productes per
a la indústria farmacèutica.

ACTUALITAT

camp valencià

LA UNIÓ preveu un descens
superior al 55% en la collita
del caqui que deixarà unes
pèrdues superiors als 50
milions d’euros

L

a collita de caqui podria descendir de mitjana un 55% i
que els productors podrien deixar d’ingressar més de 50
milions d’euros en relació amb el passat exercici que ja no va
anar bé, segons les dades de LA UNIÓ. / Redacció

Encara que el preu dels primers tractes de compravenda és
superior al de la campanya passada, no compensarà ni la
gran reducció de collita, ni el desorbitat augment dels costos
de producció. Els primers preus oferits se situen en una mitjana d’entre 0,34/0,40 €/kg, només un 14% superiors als de
la passada campanya per aquestes mateixes dates. Davant
això, LA UNIÓ aconsella als productors mantindre la prudència
i no precipitar-se a l’hora de vendre i, en qualsevol cas, sol·licitar un contracte per escrit per a poder disposar de garanties
jurídiques davant possibles incompliments unilaterals d’aquest.

- 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

La primera estimació de LA UNIÓ quantifica unes pèrdues
per als productors valencians de caqui, per reducció d’ingressos, de 26 milions de € respecte dels ingressos, i si tenim en
compte l’augment de costos de producció caldria incrementar
aqueixa quantitat en més de 24 milions de €, per la qual cosa
les pèrdues totals superarien àmpliament els 50 milions de €.
A aquestes pèrdues directes per al productor caldria sumar les
pèrdues de jornals tant en camp com en magatzem, així com
les despeses fixes dels magatzems.
Les gelades de primavera i l’abandó creixent de camps en
plena producció davant els baixos preus dels últims anys són
les principals causes d’aquest descens. Les causes climàtiques van generar ja una sèrie de problemes amb l’actual sistema d’assegurances en la línia d’aquest cultiu, ja que no tots
aqueixos danys tindran cobertura de l’assegurança i únicament
el serien aquells que resultaren de manera clara originats per
gelades.
En aquest sentit, LA UNIÓ va sol·licitar en el seu moment a
Conselleria d’Agricultura que establira una línia d’ajudes extraordinàries per a totes aquelles persones que amb pòlissa d’assegurança en vigor per al pla 2021-2022, es quedaran sense
indemnització per una mala adequació del sistema assegurador actual, així com una ajuda per al conjunt del sector per
l’augment dels costos derivats del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
Per a això va reclamar a l’agost al Ministeri d’Agricultura que
elaborara els informes preceptius perquè es poguera declarar
aquest sinistre com a “catàstrofe o calamitat nacional” per a
poder ser perceptiu d’ajudes i que la Conselleria d’Agricultura
poguera posar-les en marxa, sense tindre resposta de moment.

Distribuidor Oﬁcial:

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 a
tractar d’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 tinguen cobertura i també treballar en un mòdul d’assegurament que cobrisca tots els riscos a nivell de parcel·la.

https://bit.ly/3UG4Ymb
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La Comissió Europea proposa normes per reduir l’ús i risc dels
plaguicides per complir amb l’estratègia de Granja a la Taula

E

l passat juny, la Comissió Europea va fer pública la intenció d’establir un Reglament per establir mesures per assolir
l’objectiu de reducció de fitosanitaris contingut a l’Estratègia
de la Granja a la Mesa: d’ací a 2030 la Comissió proposa la
reducció d’un 50% l’ús de pesticides químics més perillosos
i un 20% l’ús de fertilitzants en agricultura. / Joanma Mesado

Per què es proposen estes normes?
Plasmen les mesures concretes per assolir l’objectiu fixat a
l’Estratègia de la Granja a la Mesa relatiu als fitosanitaris i per
frenar la pèrdua de biodiversitat a Europa. Suposen un reforçament de l’actual Directiva sobre l’ús sostenible dels plaguicides, que es considera que ha estat massa feble i s’ha aplicat
de manera desigual. A més de la problemàtica per a la salut i el
medi ambient, a les zones agrícoles, l’ús d’alguns plaguicides
químics contribueix al declivi dels pol·linitzadors, necessaris
per alimentar una població mundial en creixement. El 75% dels
cultius alimentaris depenen de la pol·linització animal i el 50%
de les terres agrícoles de la UE amb cultius dependents de
pol·linitzadors ja s’enfronten a un dèficit de pol·linització. El
10% de les espècies d’abelles i papallones d’Europa estan a
la vora de l’extinció, i el 33% estan en declivi.
L’ús de menys plaguicides va en detriment de la seguretat alimentària?
La reducció dels herbicides aplicats a la UE en utilitzar l’agricultura de precisió actual pot contribuir a una reducció del
10-20% de l’ús de plaguicides sense afectar els rendiments
ni incórrer en costos addicionals. Els canvis introduïts seran
graduals, cosa que reduirà qualsevol impacte en la seguretat
alimentària. A més, durant 5 anys, els EEMM poden recórrer
a la PAC per cobrir els costos dels nous requisits per als productors.
Quins són els objectius per reduir l’ús de plaguicides i
com s’assoliran?
Les noves normes estableixen objectius vinculants: cal reduir
en un 50% l’ús de plaguicides químics i el risc que comporten.
Els EEMM disposen de flexibilitat per tindre en compte la seua
situació, inclosos els avenços històrics i la intensitat de l’ús de
plaguicides, en cap cas l’objectiu nacional no podrà ser inferior
al 35%. Es pot avançar cap a la consecució dels objectius fent
ús d’una sèrie de mesures que contribuiran a reduir l’ús de
plaguicides químics: retirar els plaguicides més perillosos del
mercat; desenvolupar i utilitzar tècniques alternatives de lluita,
especialment recórrer a plaguicides biològics com els microorganismes; ajudes de la PAC per a inversions, assessorament i
mitjançant pagaments per superfície; incrementar l’agricultura
ecològica i de precisió i ús de noves tecnologies.
Com calcula la Comissió la reducció de l’ús i el risc dels
plaguicides?
L’ús i risc dels plaguicides químics es mesuraran anualment
utilitzant les dades sobre les vendes de productes fitosanitaris. La base de referència per al càlcul de la reducció del 50%
seran les vendes mitjanes del 2015, 2016 i 2017.
Com es donarà suport a les persones productores?
Es podrà utilitzar la PAC per cobrir els costos de qualsevol
requisit derivat de les noves normes, incloses les obligatòries
imposades per a cultius específics. Així, poden compensar els
costos addicionals i evitar l’augment dels preus dels aliments.
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La proposta introdueix esta mesura durant els primers 5 anys.
Les noves normes també permetran als EEMM donar suport
financer a les pràctiques a través dels PEPAC. En particular i
en el marc de la nova PAC, els EEMM poden utilitzar els règims
ecològics i intervencions de gestió mediambiental i climàtica
de desenvolupament rural.
Augmentaran els preus dels aliments?
Els sistemes de producció han de reduir-ne l’impacte negatiu
en el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Els costos de
la inacció superen els costos de la transició. Les noves normes
garantiran que productors i consumidors puguen beneficiar-se
de sistemes sostenibles i que la seguretat alimentària a llarg
termini estiga assegurada.
D’acord amb les noves normes es pot recórrer a la PAC per
finançar els costos relacionats amb l’aplicació dels nous requisits, especialment pel que fa a les pràctiques agrícoles obligatòries que imposen les normes per a cultius específics en
el marc de la gestió integrada de plagues (GIP). Els canvis
seran graduals i es reduirà al mínim els impactes negatius en
la producció i els preus dels aliments. La ciència demostra que
l’extinció dels pol·linitzadors provocaria una pèrdua dràstica de
producció que donaria lloc a enormes augments dels preus
dels aliments.
Quines són les alternatives disponibles als plaguicides
químics?
En el marc de la GIP, que les noves normes fan obligatòria,
cal utilitzar alternatives abans de recórrer, només com a última
solució, a plaguicides químics: controls mecànics i mitjançant
el cultiu; millora vegetal: desenvolupament de cultius resistents
o tolerants, control biològic de plagues i alternatives químiques
de baix risc.
Com es reforçarà la GIP dins el marc de les noves normes?
El nucli de les noves normes és un marc global per contribuir a
aplicar i complir la GIP. Les principals mesures inclouen: normes per a cultius específics, manteniment de registres obligatori i sistemes d’assessorament independents.
Com evitarà la UE que els problemes mediambientals
associats a la producció d’aliments es traslladen a altres
llocs del món?
La Comissió tindrà en compte consideracions mediambientals
a l’hora de decidir els límits màxims de residus de plaguicides en aliments que ja no estan permesos a la UE a causa
dels seus efectes al medi ambient. L’atenció se centrarà en
qüestions mediambientals d’interès mundial, com ara el declivi
mundial dels pol·linitzadors i l’acumulació al medi ambient de
substàncies persistents, bioacumulables i tòxiques. Este enfocament s’aplicarà també als aliments produïts fora de la UE,
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ja que els productes importats han de complir els requisits de
la UE per comercialitzar-los, inclòs el compliment dels límits
màxims de residus.
Observacions a la proposta per part de LA UNIÓ-Unió
d’Unions
LA UNIÓ i la Unió d’Unions han presentat observacions en la
consulta oberta pel Ministeri d’Agricultura sobre la Proposta de
Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’ús
sostenible dels productes fitosanitaris i pel qual es modifica
el Reglament (UE) 2021/2115 i que es desprenen del següent
posicionament. La perspectiva de LA UNIÓ sobre l’Acord Verd
Europeu i l’Estratègia de la Granja a la taula passa per ser
conscients de la necessitat d’afrontar la transició cap a una
Europa neutra d’emissions com promulga el Pacte Verd Europeu. Hui en dia, ningú no dubta de les greus conseqüències
que el canvi climàtic té sobre l’economia i el medi ambient, en
especial, sobre els sistemes productius més lligats als processos naturals com són l’agricultura i la ramaderia.
Per abordar la qüestió climàtica en relació amb el sector agrari,
no obstant, LA UNIÓ considera fonamental recordar alguna de
les consideracions que al seu moment ja es van fer arribar a
través de la Unió d’Unions a les diferents administracions respecte a les línies generals d’esta Estratègia. En primer lloc, cal
dimensionar i tindre present les contribucions de gasos efecte
hivernacle de cada sector econòmic; i l’agricultura i la ramaderia, amb una funció essencial i estratègica, emeten el 10%.
En segon lloc, cal tindre present el paper clau que té el sistema
agrari europeu en el context internacional. Sent el major exportador mundial d’aliments, l’agricultura i la ramaderia europees
tenen un paper fonamental en la provisió d’aliments sans i
assequibles. Pel que fa a la capacitat de mitigar emissions en
este context, la mateixa Comissió Europea va reconèixer en la
seua comunicació sobre l’Estratègia Europea a Llarg Termini
que el sector té limitades possibilitats de reduir les seues emissions. A nivell estatal, l’Estratègia de Descarbonització a Llarg
Termini també apunta les dificultats a què s’enfronta el sector
per reduir les emissions.
En tercer lloc, cal tindre present que les produccions agràries
europees són de les més eficients climàticament a nivell mundial. Per tant, en el previsible context de creixement del consum
mundial d’aliments no tindria sentit limitar la producció o deixar
de produir determinats aliments a la UE, ja que simplement es
traslladaria la petjada mediambiental i altres pràctiques no sostenibles a altres països menys eficients productivament.
En relació amb este punt, els europeus gaudim dels estàndards més grans de qualitat a nivell de benestar animal,
seguretat i qualitat alimentària, condicions laborals i sostenibilitat mediambiental, el que fa que el sistema europeu siga
un model a seguir a nivell internacional. Per tant, els esforços
encaminats a endurir els requisits de sostenibilitat al sistema
alimentari de la UE haurien d’anar acompanyats de polítiques
que contribuïsquen a elevar el nivell a tot el món, a fi d’evitar
l’externalització i l’exportació de pràctiques no sostenibles. És
el debat sobre la implantació de les anomenades clàusules
espill en les relacions comercials agroalimentàries i la no-utilització de l’activitat agrària com a moneda de canvi dels acords
comercials amb tercers països.
L’organització considera objectius inassolibles la reducció
dels pesticides i fertilitzants si no es destinen prou recursos
científics, tècnics i financers per cercar alternatives. Les ofertes
per la Comissió al document (p. ex., rotació, escarda mecànica, gestió integrada de plagues) no compensaria en cap cas
el lucre cessant de les explotacions en cas de limitar l’ús de
certs productes fitosanitaris. Limitar l’ús d’inputs comportaria un augment dels costos productius per l’ús d’alternatives
menys econòmiques. Cal que la Comissió treballe i invertis-
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ca en la cerca d’alternatives rendibles econòmicament. Així
mateix, s’han de reforçar els controls en frontera per aplicar el
principi de reciprocitat a les importacions de països estrangers
als llauradors dels quals sí que se’ls permet utilitzar estos productes i evitar així la competència deslleial amb els productors
europeus.
La idea de reduir a la meitat l’ús de fitosanitaris en menys de
deu anys és molt ambiciosa, però la situació actual del sector
agroalimentari, i sobretot dels productors, no és gens favorable. L’escenari econòmic s’ha complicat molt a causa de l’elevat increment dels costos, i el sector considera que adaptar-se
a les noves normes de sostenibilitat suposarà una despesa
afegida en una situació que ja és delicada.
Els productors denuncien la sistemàtica supressió de matèries actives per combatre les plagues i malalties per part de la
UE, sense comptar amb alternatives d’eficàcia contrastada.
Això està generant problemes en molts cultius, amb pèrdues
de collites i un increment dels costos dels llauradors per fer
front als danys generats per determinades plagues i malalties
per als quals hui en dia no hi ha solucions que proporcionen
bons resultats, com és el cas del Cotonet de Sud-àfrica, Xilel·la
fastidiosa, etc.
Reducció de les amenaces fitosanitàries
LA UNIÓ valora positivament les línies de treball en relació a
l’ús de fitosanitaris per a facilitar la disposició de matèries actives amb criteris de sostenibilitat, l’aplicació de la ferramenta
de gestió de fertilitzants, additius i pinsos sostenibles. Tot i
això, LA UNIÓ trasllada a la Comissió Europea la preocupació davant l’entrada de productes procedents de països on
s’usen productes no autoritzats a la UE. Per tant, és fonamental que es reforcen els controls a la frontera per evitar l’entrada
d’agents patògens procedents d’altres països. L’agricultura
valenciana és molt variada i sensible a patògens externs, per
la qual cosa els controls de les importacions han de ser una
prioritat per a les autoritats europees, espanyoles i valencianes. Resulta incomprensible que el Reglament presentat no
continga cap valoració sobre les importacions agrícoles que
són tractades amb plaguicides prohibits a Europa.
Reciprocitat en l’ús de fitosanitaris
El Reglament no conté cap element sobre la reciprocitat de
les normes d’ús de plaguicides entre Europa i altres mercats
del món. La Comissió podria haver aprofitat l’oportunitat per
rebaixar els LMR fins al límit inferior de detecció per a tots els
plaguicides prohibits per la UE. D’altra banda, res no s’assenyala sobre la prohibició de la producció, l’emmagatzematge
i l’exportació des de la UE de plaguicides prohibits per la normativa de la UE.
Suport econòmic a les persones agricultores
Per compensar l’impacte sobre els productors, que hauran
de fer un especial esforç per ajustar-se a les noves normes,
Brussel·les ha proposat que puguen beneficiar-se, com ja s’ha
esmentat, de les ajudes de la PAC durant cinc anys, però l’encaix d’estes ajudes amb la rendibilitat dels cultius no està contrastat. Les mesures també inclouen el manteniment obligatori
de registres per a llauradors i altres usuaris professionals. Els
Estats membres hauran d’establir normes específiques per als
cultius i identificar les alternatives a utilitzar en lloc de plaguicides químics, tot açò en ple procés d’instauració del SIEX
amb la necessitat consegüent d’articular mesures suficients
per poder complir tots els requisits formals lligats als quaderns
de camp digitals.
Els objectius de reducció vinculants a nivell europeu i estatal
que apareixen a la proposta de Reglament haurien de ser, per
tant assolibles, realistes i basats en un estudi d’impacte.
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LA UNIÓ llança una nova identitat visual corporativa i actualitza
la seua denominació inclusiva als temps actuals
LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentat una nova
identitat visual corporativa que contempla entre altres coses
una actualització de la seua denominació totalment inclusiva i
adaptada als temps en els quals vivim: La UNIÓ Llauradora i
Ramadera. LA UNIÓ ha encarregat la seua nova identitat visual
a l’estudi valencià de disseny Fase Studio, amb la col·laboració
de l’il·lustrador alacantí Luis Demano en tot el referent a les
il·lustracions.
La nova identitat visual que anirà incorporant-se de manera
progressiva naix amb l’objectiu de reflectir els caràcters i els
valors de renovació que ha anat experimentant l’organització
en els últims anys, connectar amb les noves generacions i
adaptar-se correctament als diferents suports i entorns en els
quals és present, tant físics com digitals.
Es tracta d’una nova identitat visual més actual, amb una nova
tipografia també més reivindicativa i professional i una variada
paleta de colors i il·lustracions dels diferents sectors agrícoles
i ramaders.

La nova denominació / El nou nom
Amb l’objectiu de recollir el nou caràcter més inclusiu i divers
de LA UNIÓ, concorde als nous temps, s’aprofita la renovació
de la imatge gràfica per a actualitzar la denominació fins ara de
l’organització professional agrària. D’aquesta manera, la denominació històrica i oficial de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders
del País Valencià passarà a ser oficialment La UNIÓ Llauradora
i Ramadera del País Valencià, el punt de trobada de totes les
persones professionals del camp valencià, si així s’aprova en
el pròxim Congrés de l’organització.
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REPORTATGE// Per Salvador Cuenca

Una nova evolució: l’empelt de pua
Fem un poc d’història
Hi ha evidències que la primera vegada que es va utilitzar la
tècnica d’empeltar fou uns 2.000 anys abans de Crist a l’antiga
Xina. La tècnica consistia en la unió de dos rames mitjançant
una pua que s’introduïa en una incisió que es feia en la rama
on es volia canviar o millorar la varietat existent. També els
romans s’adonaren que es podia reproduir una planta a través
d’esqueixos, utilitzant pràcticament la mateixa tècnica que els
xinesos. Durant el Renaixement i posteriorment en la Il·lustració
continuaren evolucionant les tècniques pera dur a terme les
empeltades. De fet, en el segle XIX, un botànic francés anomenat Andre Thoin ja va descriure 1119 tipus d’empeltades,
però fou en el segle XX quant l’evolució de l’empelta va ser
més gran, ja que es passa d’empeltar sobre cultius llenyosos
a empeltar plantes de verdura com ara les tomaques, melons
i altres.
La nostra experiència
Continuem fent un poc d’història, però esta vegada sobre com
va sorgir la idea i com va anar evolucionant. Tot comença a
Carcaixent , a Institut Valencia d’Investigacions Agràries. Jo
treballava com encarregat en un projecte sobre els vegetals
valencians . Un dia un expert va vindre a fer una demostració
de l’empelt de corona , encara que esta tècnica no és nova ,
ja que està molt estesa, tant a Itàlia com a Israel, més que res
perquè no tenen domini sobre la planxa ni l’escut, jo estava
molt interessat en eixa forma d’empeltar, ja que no té res a
veure amb el de planxa. Amb este mètode s’ha de tallar el
taronger arran a soca i les pues es posen a manera de corona,
d’ací el nom. En vaig quedar sorprès per què eliminarem tota la
part aèria del taronger, cosa que resultava molt traumàtica per
l’arbre i provocava que haguérem de passar un parell d’anys
abans de tindre collita i la faena d’empeltar era més costosa
ja que s’han de ficar les pues, després un paper banyat per
a hidratar-les i tancar-ho molt bé amb una bossa de paper
especial i cinta adhesiva , i ahí no queda tot, a més a més les

atencions posteriors també són més costoses i complicades ;
ja que hi havia el perill que l’empelt trencara per la unió de les
pues, cosa que resulta molt dolenta per a l’arbre i també per
a la butxaca.
Llavors se’m va ocórrer la idea de fer una especie d’híbrid entre
les dos modalitats , l’empelt de planxa i l’empelt de corona
combinant-los i aprofitant el millor dels dos. De fet, es podria
dir que, en realitat, este nou model és un híbrid dels dos, però
millorant tant l’un com a l’altre per aconseguir una major facilitat en la seua execució i tots els avantatges que resulten tant
per l’arbre en la part vegetativa com per al propietari en la part
econòmica.
Després d’innumerables proves, i de 10 any investigant la
forma mes fàcil i rendible per a realitzar este treball, al remat
he aconseguit fer funcionar esta nova tècnica de manera òptima amb l’ús, entre altres millores d’un material per a cobrir els
empelts, que vaig adaptar per a la seua aplicació a la nova
manera d’empeltar. L’us de este material va ser el factor determinant que va donar pas a tots els avantatges que vos anomenaré tot seguit.
Començaré per explicar-vos a partir de cinc paraules senzilles,
les característiques bàsiques d’esta nova tècnica perquè es
féu una idea general, després enumeraré els avantatges, tant
en els aspectes econòmics com en els vegetatius. Per concreta , estem convençuts que esta tècnica és:
1r FÀCIL: És molt fàcil d’executar. No cal ser un gran especialiste per dur-la a terme. Només has de saber el que cal fer.
2n ECONÒMICA: És menys costosa que les tècniques anteriors, ja que es pot fer en cadena: un empeltador o empeltadora introdueix la pua i l’altre darrere el cobreix.
3er EFICAÇ i RESPECTUOSA: Eficaç, perquè si tot es fa
segons els protocols de qualsevol empelta, el percentatge
d’èxit es més alt que en altres tècniques. Respectuosa perquè
no es perniciosa per a l’arbre, ja que les ferides que li farem
al arbre seran xicotetes i cicatritzen abans, això ens dona la
possibilitat, si cal, de reempeltar amb més facilitat.
4t RENDIBLE: Per la manera d’executar-la, pel material que
s’utilitza, pels terminis més curts en les diferents fases, per la
precocitat en la brotació i pel lloc on podem situar els empelts
podrem situar-los tan avall com vullguem. Per tots estos motius
podem dir que esta nova tècnica es més rendible que el s’ha
fet fins ara.
5é VERSÀTIL: En esta nova tècnica, una de les característiques més rellevants és la versatilitat, ja que podem empeltar
des de plantons fins a arbres de quaranta-cinc anys (tenim feta
eixa experiència i els resultats son immillorables i palpables).
Hem fet l’experiència també amb arbres d’edats diferents i
el resultat ha sigut sempre el mateix: en el transcurs de tres
anys els arbres tornen a tindre quasi la mateixa producció que
abans de l’empeltada (aproximadament un 80 %)
En realitat, com hem dit més amunt, esta nova tècnica és un
híbrid entre el nostre empelt de planxa tradicional en la nostra
citricultura i l’empelt de corona. Ara bé, en esta nova tècnica
canviem les planxes per les pues, que broten abans i que són
molt més fàcils de col·locar. A més a més, com hem dit, no eliminem tot el ramatge dels arbres, sinó que preparem a l’arbre
en TIR per a donar-li una bona circulació de saba, o siga fem la
poda tradicional per a empeltar, llevem les faldes i deixem les
rames/branques on hàgem de posar l’empelt.
Quan dic que es fàcil és perquè a la hora de fer la faena només
hem de fer una pua xicoteta a patir d’una vareta d’uns 10 cm,
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la qual introduirem en una xicoteta incisió en forma de T que
farem en una rama/branca on la volem posar.
Un descobriment clau
La novetat mes important d’esta nova tècnica, per la qual és
tan eficaç, fàcil, rendible i versàtil, la constitueix el material que
es fa servir per a cobrir l’empelt. En realitat, este material és el
que fa que tots els avantatges de que he parlat anteriorment
siguen possibles.
Per què és tan important la tècnica de la pua?
Els avantatges de la nova tècnica que presente, doncs, són
evidents. És més barata de fer tant de l’empelta tradicional
com de la de corona; ja que, com que no hem d’eliminar
tota la llenya, tindrem entre un 60% i un 70% de la collita de
l’any que empeltem, i si tot va bé, possiblement podrem tastar
la varietat empeltada l’any següent. Tot açò dependrà sempre de l’època en què la fem, ja que si la fem en primavera
guanyarem un any quasi segur i si la fem a finals de l’estiu
haurem d’emprar una altra estratègia o fer-la en zones mes
càlides per a que l’empelt no vaja tan feble de cara al hivern.
Un altre avantatge és la col·locació sobre l’arbre: en gastar
este material de cobriment podrem col·locar els empelts ben
davall amb la qual cosa a) crearem les faldes en el mateix
moment d’empeltar; b) eliminarem gran part de la varietat
anterior i totes les rebrotades que puguen tindre, o siga que
disminuïm costos; i c) com la posem a l’interior de la branca
no tindrem el problema de trencadura que sol tindre l’empelt
de corona.
La llavor per a empeltar és un altre avantatge, ja que s’aprofiten
al voltant d’un 80% de les vares que fem. En esta tècnica no
importa d’on siguen les vares, no cal triar les més redones i
rebutjar les costellades o triangulars; és més, estes són les que

broten amb més facilitat i abans. Per tant, si el que volem és
precocitat esta és la millor manera d’aconseguir-la.
Conclusió
De tot el que hem dit fins ara, podem concloure que per un
costat ens costarà menys el treball del canvi varietal, tant a
l’hora de realitzar l’empeltada com en els treballs posteriors;
i per l’altre, com que ens brotarà abans i no hem llevat tota la
varietat d’una vegada, no perdrem tota la renda en els anys
de transició del canvi de varietat. Vull agrair a totes les persones que han col·laborat en este projecte ja que sense elles no
haguera estat possible i molt agraït a LA UNIÓ de Llauradors
per haver-me deixat esta finestra informativa a Camp Valencià
en la qual poder donar a conèixer este treball.

Como tantas otras cosas en la terreta,
nuestro kaki es inimitable, irrepetible
y con un sello de calidad europeo.
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CÍTRICS// S’estimen al voltant dels 3 milions de tones

L’aforament de cítrics per a la campanya 2022/2023 constata
una altra baixada de la producció

L

a previsió de producció de cítrics elaborada per la Conselleria d’Agricultura per a la campanya 2022/2023 constata allò que a finals d’agost ja va anunciar LA UNIÓ: un altra
campanya citrícola de baixada de producció i al voltant dels 3
milions de tones. En esta ocasió, per a la campanya iniciada el
passat mes de setembre, la previsió de collita és de 2.994.892
tones. / Joanma Mesado
Esta quantitat, concretament, suposa la producció de 272.291
tones menys que a la campanya anterior (-8,3%) i un 13, 8%
inferior (-479.926 t) que la mitjana de les últimes 10 campanyes, tal i com va avançar LA UNIÓ.
Els motius d’esta important reducció de la producció, segons
apunta la Conselleria d’Agricultura, venen per la característica anyívola dels cítrics. S’esperava un producció major, però
malauradament la meteorologia dels mesos de març i abril,
principalment per l’episodi de pluges i de baixes temperatures, van afectar negativament tant a la floració com al quallat i,
per tant, a la producció esperada, i al que s’ha sumat la calor
persistent al llarg de l’estiu que ha provocat un menor calibre
de la fruita.
Per espècies citrícoles, el grup de taronges baixa i es situa, amb
1.493.910 tones (-9,2%), a nivells de la campanya 2012/2013;
i les reduccions més rellevants es donen en les navals primerenques, que són el gruix de les taronges.
Pel que fa a les mandarines, la previsió és de 1.225.752 tones,
es veu reduïda en un 8,4% per la baixada en la pràctica totalitat
de de grups, si bé la recuperació de la producció de les varietats de mitjana estació a Castelló, després de la baixada de la
campanya anterior pel Cotonet de Sud-àfrica, frena una pèrdua
molt major de la producció.
Les llimes també tenen una reducció de producció fins a les
256.172 tones (-3,5%) i en les seues principals varietats, Fino i
Verna, que no ha estat compensada per l’entrada en producció de noves plantacions per la meteorologia de la passada
primavera.

Informació detallada de la previsió
de cítrics en este enllaç:
https://bit.ly/3SbOAaV i QR

Finalment, destacar que l’única espècies citrícola que incrementa la seua producció en un 2,8% fins arribar a les 17.821
tones és la de pomelos.

Vore enllaç À Punt i QR:
https://cutt.ly/9VSZH91
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CÍTRICS// Carles Peris. Secretari general de LA UNIÓ

Defensem el preu
disposem dels aforaments de collita de cítrics d’aquesta
En la Comunitat Valenciana es produiran menys
Jdeacampanya.
3 milions de tones, prop de 272.291 tones menys que en

la campanya precedent (-8,3%), 513.159 tones menys que fa
dues (-14,6%) i 479.926 t. menys que la mitjana de les últimes
deu campanyes (-13,8%). En el conjunt estatal seran menys
de 6 milions de tones, un descens del 15,6% sobre la campanya passada, d’un 12,8% respecte a la mitjana dels últims cinc
anys i la més baixa de les últimes deu campanyes.
Amb aquest descens tan important i els costos de producció
tan disparats ens sorgeix el dubte a l’hora de vendre la nostra
collita. Realment és molt fàcil queixar-se de la situació en el bar
o fer vídeos perquè circulen per les xarxes socials. Però des de
LA UNIÓ de Llauradors optem per altres coses. En primer lloc,
per defensar el preu, per exigir un contracte de compravenda
de la nostra collita per escrit i per no vendre en cap cas per
davall del cost de producció.
Us aconselle de citricultor a citricultor que no deixeu per tant
que els comerços abusen del vostre treball i que doneu un
valor adequat a la vostra producció que tanta suor i esforç ens
costa. Els països de l’hemisferi nord també semblen tindre com
nosaltres una menor producció, circumstància que hauria d’influir en què el mercat no s’afone en estar molt regulat, sempre
que el consum i la demanda siguen normals. En aquest sentit,
demanem responsabilitat als operadors comercials i a la gran

distribució a l’hora d’oferir un preu just perquè el subministrament estarà molt ajustat per la collita tan baixa.
També advoquem perquè es realitzen campanyes de promoció
dels nostres cítrics davant la reculada del consum i també de
les exportacions durant els últims anys. El Ministeri d’Agricultura
hauria de ser sensible a aquesta demanda tant per al mercat
comunitari com per a tercers països. Mentrestant, la Generalitat Valenciana deuria també impulsar i secundar únicament
campanyes de promoció per als cítrics valencians i evitar la
temptació de publicitar amb diners públics valencians cítrics
d’altres zones.
Ens mantindrem també vigilants perquè es complisca el tractament de fred en les importacions de cítrics procedents de
Sud-àfrica i resta de països tercers i treballarem perquè el
mateix s’estenga també a les mandarines.
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CÍTRICS// Continua sense haver el control sanitari necessari en les importacions

Les intercepcions de cítrics amb plagues des de tercers països
van créixer un 41% fins el mes d’agost passat

L

A UNIÓ segueix amb les seues denúncies i revela que fins
el mes d’agost passat les intercepcions de cítrics amb plagues en frontera de la UE procedents de països tercers han
crescut de nou un 41% en una espiral ascendent que no té fi.

/ Redacció
Fins el mes d’agost passat s’havien detectat un total de 110 rebutjos fronterers per presència de plagues pels 78 del passat any.
Destaca de les xifres el gran increment del Brasil, que ha passat
de les 9 de l’any anterior a les 58 d’aquest, la qual cosa suposa
una pujada del 544% i posa de manifest el risc de signar un acord
amb Mercosur sense existir plenes garanties fitosanitàries perquè
als rebutjos amb plagues del Brasil cal sumar també els de l’Argentina, l’Uruguai com a estats plens i Colòmbia com a associat,
que entre els tres sumaven ja també 10 intercepcions.
Ressaltar, així mateix, que Sud-àfrica té ja en el que portem
d’any 12 rebutjos acumulats, entre ells 4 de la Phyllosticta citricarpa a l’agost (la temuda Taca Marró) i és a partir de setembre
a més quan comença el gruix de les seues importacions. Aquestes plagues detectades en trànsit cap a Europa han provocat
la suspensió temporal de les seues importacions de taronges
València Late, la qual cosa posa de manifest que el tractament
de fred havia de ser més generalitzat i no el que s’ha establit.
Precisament per a evitar aquestes situacions i la polèmica que
s’està generant ara amb els possibles incompliments per part
de Sud-àfrica, LA UNIÓ de Llauradors aposta per la implantació d’un sistema de fred unificat per a totes les importacions i
països i que les autoritats comunitàries tinguen un únic criteri
estandarditzat per a tots.

LA UNIÓ creu que ratificar o subscriure acords per part de la
UE com per exemple amb Mercosur o Sud-àfrica és un greu
error, perquè no existeixen estudis profunds ni rigorosos d’impacte sobre els efectes que causen en el nostre sector agrari.
En aquest sentit, Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ,
assenyala que “tot el que siguen acords sense reciprocitat en els
estàndards de producció o en l’ús de matèries actives, sense plenes garanties fitosanitàries en matèria de plagues, sense adquirir
els compromisos de reducció que planteja l’estratègia europea
De la granja a la taula i sense ordenació quant als períodes d’importació perquè no solapen a les produccions europees que no
siguen deficitàries, és caure en els mateixos errors de sempre que
causen sempre un enorme impacte negatiu al sector”.
En els últims anys s’ha produït a més un creixement de les
importacions de països tercers de l’hemisferi nord i sud a la
Unió Europea malgrat no existir encara protocols segurs, per
la qual cosa, segons el parer de l’organització agrària, caldria
augmentar el control en l’entrada de mercaderies que puguen
contindre plagues, ja que la seua entrada podria ser letal per a
la citricultura europea.

LA UNIÓ reclama que es paralitzen les importacions de fruites i
hortalisses de Turquia mentre continuen emprant pesticides no
autoritzats ací

L

es dades fins a agost del Sistema europeu d’Alerta Ràpida
per a Aliments i Pinsos (RASFF) revelen que Turquia continua
acaparant amb el 87% del total els rebutjos en fruites i hortalisses per contindre matèries actives no autoritzades a la UE o per
observar Límits Màxims de Residus (LMR) superiors als autoritzats en l’àmbit comunitari. Sobre les substàncies detectades, la
major part són per presència de Metil Clorpirifos o Clorpirifos,
matèries actives prohibides en territori europeu. / Redacció

va incrementar el mes de novembre passat la freqüència dels
controls a les importacions turques. Concretament, va pujar al
20% la freqüència dels controls a realitzar en taronges, mandarines, clementines, wilkings i híbrids similars de cítrics i en les
llimes, així com en pimentó i magranes procedents de Turquia.
També es van augmentar els controls a altres productes com
les avellanes fins al 20%, o els pistatxos i les fulles de parra fins
al 50%. Per part seua, les aranges, malgrat les alertes, no van
entrar en eixe augment de freqüència de controls tan necessari

De les 481 deteccions en fruites i hortalisses durant els primers huit mesos de l’any, 417 eren procedents de Turquia i 49
d’Egipte. De les 27 que hi ha hagut a l’agost, 18 provenien de
Turquia, 6 d’Egipte i 2 del Marroc. Els cítrics són el cultiu amb
major rebuig fins a agost, ja que d’aqueixes 481 intercepcions,
203 eren citrícoles, la qual cosa suposa el 42% d’aquestes. Si
ens circumscrivim al passat mes, 9 d’elles eren de cítrics, la
qual cosa representa el 30%.

Aquestes mesures no han funcionat, els resultats són cada
vegada pitjors i pese a l’incompliment sistemàtic de Turquia no
es prenen noves mesures. Per això, a principi de març LA UNIÓ
va demanar ja a la Comissió Europea i al Govern d’Espanya
el tancament de les importacions de fruites i hortalisses procedents de Turquia a través de sengles escrits dirigits a la DG
Sante, responsable de les polítiques de la UE sobre salut i seguretat alimentària, i a la Direcció General de Sanitat de Producció
Agrària del Ministeri d’Agricultura. “Mentre no es paralitzen les
importacions turques, sol·licitem un augment de la freqüència
dels controls físics i d’identitat fins al 50% per a totes les seues
fruites i hortalisses i posar així mateix fi a l’asimetria aranzelària,
ja que mentre Turquia exporta a la UE amb un aranzel del 20%, a
Espanya se li aplica el 54% per a exportar a Turquia”, assenyala
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

A la vista d’aquestes dades, LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders insta a prendre mesures urgents perquè la Unió Europea exigisca als productes importats els mateixos estàndards
fitosanitaris que demana ací als seus productors. Cal assenyalar que, després de les reiterades denúncies davant les
alertes sanitàries detectades pel RASFF, la Comissió Europea
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UVA// Sequía, pedrisco y la excesiva humedad en primavera son las causas

LA UNIÓ prevé una vendimia con un 30% menos de cosecha y
unos costes de producción disparados, pero con gran calidad

L

as primeras estimaciones de LA UNIÓ de Llauradors prevén
una campaña de uva de vinificación en el conjunto de zonas
productoras de la Comunitat Valenciana bastante mala, pues
a las perspectivas de una reducción de cosecha del 30%, hay
que sumar el brutal incremento de los costes de producción.
No obstante, hay que señalar que la uva en esta campaña
posee una gran calidad./ Redacció
La sequía, la excesiva humedad en primavera y los intensos
pedriscos han hecho que, en términos generales, se prevea
esta cosecha más baja y que en algunas zonas productoras
todavía descienda más. El problema es que esas cosechas
a la baja se arrastran ya desde hace más de tres campañas.
En cuanto a los precios percibidos por el productor, existen
pocas operaciones y las que hay son para variedades blancas,
con precios de entre 0,15 y 0,18 €/kg, ligeramente superiores
en un 7% a los de la pasada campaña, pero totalmente insuficientes. Este pequeño incremento del precio medio no va a
compensar, ni de lejos, la importante reducción de cosecha,
por lo que un simple cálculo elaborado por los servicios técnicos de LA UNIÓ da como resultado que los ingresos de los
productores disminuirán en más de 11 millones de € sobre la
campaña pasada.
En este sentido, el precio medio percibido por los productores
valencianos de uva de vino es el más bajo de España y se sitúa
un 33% por debajo de un productor catalán o un 95% menos
de lo que percibirá un extremeño. Comparado con los modelos
comerciales de otras comunidades autónomas, las diferencias son aún más abismales, Así por ejemplo, respecto de un
productor riojano o castellanoleonés, los valencianos recibirán
esta campaña un 79% menos; o si los comparamos con los
gallegos, esta diferencia se incrementa hasta el 90%.
En relación con los costes de producción, un reciente estudio
de LA UNIÓ cifraba los mismos en la Comunitat Valenciana
durante esta campaña en 0,36€/kg. Con estos datos, los productores valencianos pierden un poco más de 800 € por Ha, lo
que hace que “se hayan convertido, de facto, en jornaleros de
sus explotaciones y los ingresos que generan son derivados
de su trabajo directo y no de su actividad como empresario”.

ORGULLOSOS DE
NUESTRO PAPEL
uva-vinalopo.org

Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ de Llauradors, indica que “la Ley de la Cadena Alimentaria está para
cumplirse y no es de recibo que los agricultores percibamos
precios, tras el sudor y el esfuerzo de todo el año, por debajo
de lo que nos cuesta producir. Tenemos que acabar ya con
esta situación que no sucede en ningún otro sector más que
en el agrario y exigir un precio justo”. En este sentido, desde
LA UNIÓ se hace un llamamiento a los viticultores a formalizar contratos por escrito de compraventa de uva con el establecimiento de calidades, precios y condiciones concretas, e
informa de la obligación de las bodegas de pagar las uvas
a los viticultores a 30 días según la actual ley de morosidad,
independientemente de la fecha de calificación del vino por
una Denominación de Origen.
Otras propuestas de LA UNIÓ pasan porque las ayudas establecidas por la Conselleria de Agricultura para paliar los efectos de la guerra en Ucrania contemplen al sector vitivinícola
y también porque la línea de seguro agrario no tenga tanta
franquicia en las coberturas frente a incendio y fauna.
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AMETLA// La reducció s’acumula a la ja registrada la passada campanya

LA UNIÓ demana ajudes directes per als productors d’ametla
que complementen la seua minva d’ingressos per la reducció a la
meitat de la collita

L

es estimacions de LA UNIÓ de Llauradors preveuen un descens en la collita d’ametles superior al 50% en el conjunt de
la Comunitat Valenciana, encara que a la província d’Alacant
o en la de València se situarà molt pròxim al 60%. Aquesta
baixada productiva segueix els passos de la producció estatal,
que podria baixar de mitjana un 70%. / Redacció

de cultiu tradicional, uns suports xifrats en 125 €/ha. i que
servirien per a retornar a les ajudes que ja tenia el sector en
l’anterior PAC i que estan encara configurades per a tal fi. Igualment, reitera la necessitat d’adaptar les pòlisses d’assegurances agràries a les particularitats del sector. “Reclamem ajudes
excepcionals davant un desastre climàtic, igualment excepcional”, assenyala Beltrán.

Aquesta dràstica reducció de la collita s’acumula a la registrada
ja en la passada campanya. Les gelades ocasionades per la
borrasca Ciril a l’abril que van afectar les principals zones de
producció, unit a l’impacte de la sequera, les pluges prèvies i la
falta d’hores de sol provoquen aquesta important disminució i un
minvament de les rendes per al llaurador professional. En aquest
sentit, LA UNIÓ calcula que els productors valencians deixaran
d’ingressar una quantitat que supere els 17 milions d’euros.

LA UNIÓ planteja, així mateix, que el productor siga també
retribuït amb un percentatge d’entre el 30% i el 40% dels
ingressos que genera per als operadors comercials la corfa
del fruit, molt utilitzada per a l’elaboració de pèl·lets amb destinació a la combustió en calefaccions. D’aquesta manera, i
tenint en compte que les cotitzacions oficials de Conselleria
d’Agricultura d’aquest començament de campanya se situen
entorn de 3,66 – 3,76 €/kg, els ingressos dels productors es
veurien incrementats sobre 2 €/kg més, permetent obtindre
una rendibilitat mínima durant aquesta campanya.

Malgrat una reducció de collita d’eixa magnitud, les cotitzacions
no responen. El preu mitjà que percep un productor valencià
d’ametla durant aquesta campanya -setmana 35- és lleugerament inferior al preu percebut la mateixa setmana de la campanya passada. El responsable de fruita seca de LA UNIÓ, Ricardo
Beltrán, no troba cap explicació comercial per a aquesta situació, però ressalta l’evidència del que l’organització ve denunciant
fa temps com és la gran especulació que duen a terme alguns
agents que intervenen en la cadena alimentària.
Davant aquest escenari, des de LA UNIÓ s’insisteix en la
demanda d’ajudes directes per a aquells productors en zones

“Amb aquesta solució es podria mantindre la rendibilitat en
les explotacions d’ametler tradicional. L’esforç del comprador del gra retribuint al productor per un residu al qual li trau
una important rendibilitat permetria sostindre mínimament a
un sector que s’ha tornat a veure afectat per circumstàncies
climatològiques extremes i per l’increment desmesurat dels
costos de producció”, comenta Ricardo Beltrán davant la
importància d’implementar mesures que afavorisquen l’economia circular al sector agrari.

FRUITA D’ESTIU// El descens ha estat permanent en les últimes campanyes

LA UNIÓ denuncia que la fruita d’estiu podria ser testimonial
amb els continus descensos de collita i la falta de rendibilitat

L

A UNIÓ ha denunciat que el sector de la fruita d’estiu
en la Comunitat Valenciana pot arribar a ser testimonial
i irrellevant després de conéixer-se les últimes dades sobre
la producció d’aquesta campanya facilitades pel Ministeri
d’Agricultura. La meteorologia desfavorable a la primavera
amb pluges persistents i baixes temperatures, així com un
hivern sense hores fred, ha provocat un important descens
de collita. / Redacció
La producció valenciana d’albercoc, bresquilla, pruna i cirera en aquesta campanya ha sigut un 65% de la mitjana de
les últimes campanyes i un 66% més baixa que la de 2021,
amb al voltant de 25.000 tones d’aquests productes, on no
s’inclou la nectarina.
En bresquilla, la reducció de la producció valenciana ha sigut
alarmant amb una pèrdua d’aproximadament el 50% de la producció respecte a la mitjana dels últims cinc anys. En pruna,
les pèrdues de producció respecte a la mitjana de les últimes
cinc campanyes han sigut del 67%. En albercoc únicament hi
ha hagut un 25% de la producció mitjana de les últimes cinc
campanyes. En cireres hi ha hagut en el millor dels casos una
reducció del 59% i en casos concrets fins al 100%.

30 · nº 270 · setembre - octubre 2022

A aquest descens productiu per circumstàncies meteorològiques, cal sumar la detecció de la malaltia de la sharka en
unes bresquilleres de Carrícola (Vall d’Albaida), quan fins ara
només s’havia vist en albercoquers.
LA UNIÓ és conscient que la sharka no té la consideració
de malaltia de quarantena a la UE i per tant les accions a
realitzar poden estar condicionades, però la gravetat de la
situació i el fet que ens trobem en el principi de la infecció
requereix d’una acció ràpida i contundent. En aquest sentit,
LA UNIÓ ja ha sol·licitat a la Conselleria que s’adopten mesures. En primer lloc, accions sancionadores contra el viver que
no ha garantit la sanitat vegetal i ha venut plantes infestades i
també l’establiment d’un protocol d’actuació que contemple
algunes mesures. Entre elles es troba la traçabilitat a partir
de les vendes de plantes del viver per a detectar possibles
parcel·les afectades o potencialment afectades, mesures
obligatòries i recomanacions a adoptar per les persones
amb plantes afectades o potencialment afectades en les
seues parcel·les, mesures que garantisquen la no dispersió
de material vegetal de les parcel·les afectades o potencialment afectades i recuperar i establir la línia pressupostària
per a compensar els costos d’arrancada de les parcel·les
afectades, desinfecció i nova plantació.

SECTORS

camp valencià

OLIVA// Les adversitats meteorològiques són la causa fonamental

La nova ajuda agroambiental que sol·licita LA UNIÓ podria
compensar les grans pèrdues per una producció molt baixa
enguany

L

es estimacions de LA UNIÓ, després de consultar per les diverses zones productores, indiquen que la collita d’olives de la
Comunitat Valenciana podria patir un minvament considerable
d’al voltant del 75% en relació amb la de l’any anterior. / Redacció
La baixada del volum productiu és generalitzada en la major
part de les zones, encara que destaquen les comarques de
Castelló amb un 85% menys, les de València amb el 74% i
les d’Alacant, que és on en principi menys descendirà, amb el
68%. Amb aquest gran minvament, la previsió de l’organització
agrària és que els productors deixen d’ingressar una xifra pròxima als 70 milions d’euros. A les comarques de València serien
25 milions d’euros menys els que percebrien els olivicultors,
22,6 milions en les de Castelló i 21,9 les d’Alacant.
La combinació d’adversitats meteorològiques durant el primer
semestre d’enguany és la causa fonamental d’aquest gran descens de la producció previst per a enguany en la Comunitat Valenciana. Les pluges i humitats de la primavera, sobretot a l’abril, o la
pedra i les elevades temperatures de maig han provocat massives defoliacions per fongs en els arbres i al seu torn les gelades,
fred i pluges persistents que va haver-hi van provocar la falta de
floració o quallat amb el consegüent minvament de la collita.

En aquest sentit, des de LA UNIÓ s’insta a incentivar la contractació de la línia d’assegurança de l’olivar, que té una baixa
implantació en la Comunitat Valenciana i per a això demana
una bonificació per part d’Agroseguro del 10% per a totes les
persones assegurades que contracten per primera vegada i
així mateix que la Conselleria d’Agricultura subvencione fins al
màxim autoritzat per la Unió Europea les assegurances agràries per a totes aquelles persones llauradores professionals.
A més, LA UNIÓ recorda que ja ha proposat tant al Ministeri
d’Agricultura com a la Conselleria d’Agricultura una nova ajuda
agroambiental, dins del Pla Estratègic de la PAC que entrarà
en vigor el gener vinent, per als cultius de secà de la Comunitat
Valenciana: olivar, fruita seca, vinya i cereal, a causa de la importància que tenen per a l’activitat econòmica de les zones d’interior, en risc de despoblació, i que per les seues característiques
són menys competitives que les zones de regadiu. Amb això
advoca per donar una ajuda addicional de 100 euros/hectàrea,
perquè realitzen pràctiques beneficioses per al medi ambient
com la lluita biològica contra plagues i malalties de cadascun
d’aquests cultius o pràctiques sostenibles per al cultiu.

Vore enllaç À Punt i QR: https://cutt.ly/mVSZiby
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SEGUROS// 2022 es uno de los años con mayores indemnizaciones

Seguro de Uva de Vinificación

M

ás de 1.500 partes de siniestro, más de 15.000 hectáreas
y una estimación de 10 millones de euros es el resultado
de la siniestralidad que presenta el Seguro de Uva de Vinificación 2022. / Laura Palacios

Estos datos hacen que sea uno de los años con mayores
indemnizaciones de su serie histórica debido a que este cultivo
se ha visto afectado por dos importantes episodios de pedriscos, los ocurridos en los días 5 y 6 de julio y el del 26 de agosto, muy cercano a la vendimia, que deja daños importantes
tanto en cantidad como en la calidad de la uva. Además, otros
siniestros como el incendio por ejemplo ocurrido en Venta del
Moro sobre todo o los daños por fauna también han afectado
a las producciones este año.
En los últimos años, contar con un seguro agrario se está consolidando como la mejor herramienta de gestión de riesgos.
Este año, más del 65% de las pólizas de seguro de Uva de Vinificación en la Comunitat Valenciana recibirán indemnización
para compensar las pérdidas, que en muchos casos llegan al
100%. Por todo ello, hay que recordar los principales puntos a
destacar de este seguro.
El próximo 1 de octubre y hasta el próximo 20 de diciembre,
tiene lugar el periodo de contratación de las modalidades
comúnmente llamadas de otoño, (módulos 1, 2A, 2B y 3).
Estos son los módulos más recomendados por ofrecer el máximo de coberturas y garantías, adaptables a las necesidades
de cada explotación.
El objeto del seguro tiene como finalidad cubrir las explotaciones ante los riesgos de:
- Pedrisco
- Helada
- Marchitez Fisiológica en la variedad Bobal
- Riesgos excepcionales tales como:
- Mildiu
- Fauna Silvestre
- Incendio
- Inundación – Lluvia Torrencial
- Lluvia Persistente
- Viento Huracanado

- Resto de adversidades climáticas: que no siendo controlables por el agricultor son generalizadas en la zona de cultivo.
Además, este seguro se beneficia del incremento de subvenciones que aporta el Ministerio de Agricultura, y que se publicó
en el BOE el pasado 30 de julio (Disposición 12788 del BOE
núm. 182 de 2022), que aumentó su dotación presupuestaria
en 18 millones de euros adicionales, permitiendo aumentar en
10 puntos la subvención base de las líneas de seguro de suscripción entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, donde
se encuentra la línea de Uva de Vinificación.
También la Generalitat Valenciana incrementó su presupuesto
el pasado mes de abril, incrementando también en 10 puntos
porcentuales la subvención base que concede a los seguros
agrarios.
Estas dos medidas pretenden que el mecanismo de los seguros agrarios sirva como instrumento eficaz para las rentas del
sector agrario y que puedan compensar los costes de producción.
También cabe destacar que, si eres soci@ de LA UNIÓ, podrás
beneficiarte de una subvención adicional. Consulta a nuestros
expertos asesores en cualquiera de las oficinas de LA UNIÓ o
llamando al teléfono 963530036.
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SEGUROS// Posibles coberturas

Seguro de Automóvil

L

os seguros de automóvil han ido evolucionando y cada vez
las compañías ofrecen más opciones adaptables a nuestras
expectativas en caso de siniestro. Es importante a la hora de
contratar el seguro de nuestro automóvil conocer las modalidades y coberturas que nos pueden ofrecer cada una de las
diversas opciones. / Laura Palacios

Modalidades del seguro de auto
- Terceros: esta modalidad incluye la cobertura de Responsabilidad Civil Obligatoria y cubre los daños que puedas causar
como conductor a otros vehículos o personas, tal como se
recoge en el Reglamento del seguro obligatorio de RC en la
circulación de vehículos a motor. Además, se complementa con otras coberturas de RC voluntarias, Defensa Jurídica,
Asistencia en Viaje o Accidentes del conductor y/o de los
ocupantes.
- Terceros Ampliado: Si además del seguro a terceros se incluye cobertura como las lunas, robo o incendio.
- Todo Riesgo: incluye todas las coberturas de la modalidad de
terceros ampliado y además los daños propios del vehículo,
independientemente de que el causante sea un tercero o el
conductor del propio vehículo.
- Todo Riesgo con franquicia: existe la posibilidad de incluir
una franquicia para mejorar la prima del seguro. Esta franquicia es una cantidad máxima de dinero, que en caso de
siniestro de daños propios del asegurado del vehículo, corre
a cargo del propio asegurado y no de la aseguradora.
¿Cuáles son las coberturas opcionales que puedes solicitar a tu aseguradora?
- Riesgos extraordinarios: las indemnizaciones por estos riesgos las cubre el consorcio de compensación de seguros.
- Defensa Jurídica y Reclamación de daños: principalmente te garantiza los servicios de asistencia jurídica, judicial
y extrajudicial y el pago de los gastos ocasionados para tu
defensa jurídica en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales.

- Responsabilidad Civil Voluntaria: existe la posibilidad de
ampliar las cantidades mínimas y obligatorias.
- Accidentes del conductor: en caso de accidente, la aseguradora indemnizará al conductor por los capitales pactados
en caso de fallecimiento, incapacidad y asistencia sanitaria.
- Accidentes Ocupantes: en caso de accidente, la aseguradora
indemnizará a los ocupantes por los capitales pactados en
caso de fallecimiento, incapacidad y asistencia sanitaria.
- Asistencia en viaje: si durante un desplazamiento el vehículo
sufre una avería, accidente o cualquier otra eventualidad que
impidan continuar con el viaje, cubre los riesgos de remolque
del vehículo y transporte de los ocupantes.
- Rotura de lunas: reparación, sustitución o indemnización
según el caso.
- Incendio: daños del vehículo a causa de incendio y gastos
que pueda provocar su extinción.
- Robo: robo del vehículo o de alguna de sus piezas.
- Daños propios: Cubre la reparación, reposición o la indemnización del vehículo independientemente del causante de
los mismos.
- Vehículo de sustitución: según las condiciones del contrato,
vehículo de sustitución para el caso de producirse un siniestro cubierto en póliza, como por ejemplo robo del vehículo o
un accidente que precise de horas de reparación.
- Subsidio por privación temporal del permiso de conducir:
donde la aseguradora te indemniza para la realización de
cursos de sensibilización y reeducación vial.
- Asistencia legal y administrativa: asesoramiento relacionado.
Desde LA UNIÓ ponemos a tu disposición una amplia gama de
seguros tanto para tu vida familiar como profesional. Si quieres
más información de este o de cualquier otro tipo de seguro
contacta con nuestras oficinas y solicita presupuesto sin compromiso. Nuestros asesores te guiarán en la elección de los
mejores productos.

La marca que más rápido ha llegado a 1.000.000 de unidades vendidas de toda la historia
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LABORAL// Entrará en vigor en 2023

Nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos

E

l pasado 27 de julio fue publicado el Real Decreto-Ley 13/2022,
de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de
cotización para trabajadores por cuenta propia o autónomos y se
mejora la protección por cese de la actividad. / Bea Garrigós

Estos son los principales aspectos del nuevo sistema de cotización que entrará en vigor el 1 de enero del 2023.
¿Cuánto hay que pagar tras la reforma si soy Autónomo?
Se han aprobado unas tablas en las que según los rendimientos netos computables anuales hay que cotizar por un importe
o por otro.
¿Se mantiene el tipo reducido de cotización para los
Autónomos Agrarios, SETA?
Sí. Siempre que la base de cotización no supere el 120% de
la base mínima del tramo 1 de la tabla general se aplicará el
18,75% de contingencias profesionales.
Si ya estaba dado de alta como autónomo, ¿tengo la obligación de comunicar mis rendimientos para adaptar mi
base de cotización?
No es obligatorio. En caso de que no se comunique nada,
durante el año 2023 se va a seguir cotizando sobre la base
que se tenía a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de su
regularización.
Si a 31 de diciembre de 2022 vengo cotizando por una
base superior a la que me correspondería según mis rendimientos, ¿podré mantener dicha base?
Sí, aunque los rendimientos sean bajos se va a poder mantener la base de cotización por la que se venía cotizando a 31 de
diciembre de 2022.
¿Cuánto voy a tener que pagar tras la reforma si soy
autónomo societario o autónomo colaborador?
Se han aprobado unas tablas en las que según los rendimientos netos computables anuales hay que cotizar por un importe
o por otro. No obstante, en el caso del autónomo societario o
colaborador:
- La base mínima de cotización durante el año 2023 no podrá
ser inferior a 1.000€.
- Durante 2024 y 2025 la base mínima de cotización será establecida por los Presupuestos Generales del Estado.
- A partir de 2025, será la establecida para el grupo 7 de cotización en el Régimen General de Seguridad Social.
¿Cómo calculo mis rendimientos netos computables si
soy autónomo en estimación directa?
Hay que tener en cuenta los rendimientos netos de la actividad
como autónomo (ingresos – gastos deducibles), más la cuota
de autónomos y a esta cantidad restarle el 7%.
¿Cómo cálculo mis rendimientos netos computables si
soy autónomo en estimación objetiva?
Sera rendimiento neto previo minorado en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento neto
previo en el resto de supuestos y a esa cantidad restarle el 7%.
El rendimiento neto previo minorado en el caso de actividades
agrícolas, forestales y ganaderas es el resultante de multiplicar el volumen total de ingresos, incluidas las subvenciones,
indemnizaciones y ayudas PAC por el índice de rendimiento
neto (módulos), menos la amortización del inmovilizado material e intangible.
¿Cómo calculo mis rendimientos netos computables si
soy autónomo societario?
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Para calcular los rendimientos netos computables hay que
sumar todos los rendimientos dinerarios o en especie que deriven de la sociedad (en la que se tenga el 33% o más del capital
social o un 25% en el caso de ser el Administrador), los rendimientos de trabajo derivados de la actividad en esa empresa y
los rendimientos que se puedan obtener de la propia actividad
económica. A la suma anterior hay que añadirle la cuota de
autónomos y a esta cantidad restarle el 3%.
¿Qué tengo que hacer para elegir el tramo de cotización?
Al darse de alta se debe hacer una previsión de los rendimientos netos computables para ese año natural de acuerdo con
los cálculos explicados. Una vez que se sepa la cantidad, se
debe comunicar la misma a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de una aplicación móvil: Import@ss.
¿Qué ocurre si durante el año natural me doy cuenta de
que mis rendimientos son más altos o bajos de los que
comuniqué al principio? ¿Puedo cambiar mi base de cotización?
Si durante el año los rendimientos varían, se puede cambiar la
base de cotización en función a dichos rendimientos, en plazos
cada dos meses (6 plazos para cambiar la base).
¿Qué ocurre si he elegido una base de cotización inferior
o superior a la que me hubiera correspondido según mis
rendimientos?
Una vez que termina el año natural, la Tesorería General de la
Seguridad Social y Hacienda cruzarán los datos de los rendimientos que se comunicaron, con los rendimientos reales obtenidos por la actividad durante ese año. Para el caso de haber
elegido una base de cotización inferior a la que hubiera correspondido según los rendimientos, la Administración comunicará
el importe que hay que abonar por haber cotizado por debajo de
lo que correspondía. El pago habrá que hacerlo hasta el último
día del mes siguiente a aquel en el que se te notifique.
Para el caso de haber elegido una base de cotización superior a la que hubiera correspondido según los rendimientos, la
Administración devolverá de oficio el importe de la diferencia
entre ambas cotizaciones antes del 31 de mayo del ejercicio
siguiente en el que hayan notificado el exceso de cotización.
¿Qué cuota de autónomos tengo que pagar si me doy de
alta por primera vez?
Durante los 12 primeros meses se pagará una cuota de 80€.
En los 12 meses siguientes se podrá pagar también una cuota
de 80€ siempre y cuando los rendimientos netos no superen
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Quedan excluidos los
autónomos colaboradores.

Somos
especialistas en
Explotaciones Agrícolas,
Instalaciones Ganaderas y
Actividades Agroalimentarias
(Bodegas, Almazaras, Queserías,
Envasadores de miel ...)
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JOVE DE 34 ANYS DE CARLET (RIBERA ALTA)// Productor de caqui, cítrics, fruiters d’estiu i kiwi

Bernat Monzó: “LA UNIÓ em permet estar en contacte amb
companys que miren cap el futur”

B

ernat Monzó té ara 34 anys i és de LA UNIÓ de Llauradors
de Carlet (Ribera Alta). Fill de llaurador, coneixia perfectament el que és el camp, ja que havia ajudat a son pare des de
ben menut i li agradava. No obstant això, als inicis l’activitat
agrària no va ser la seua primera opció per a buscar un futur
laboral i per això va decidir estudiar Enginyeria Topogràfica.

/ J. Sanchis
Quan va acabar la carrera va trobar-se en un mercat laboral
desfet per la crisi que es travessava en aquell moment. Aleshores es va plantejar fer un relleu generacional de pare a fill. Si
no podia exercir de topògraf ho faria de llaurador reciclant-se
en l’agricultura.
La major part dels camps que treballa els té plantats de cítrics,
un terç de caqui, un poc amb fruiters d’os i ara han començant
amb el kiwi buscant buits del mercat. Tracten així de diversificar
cultius perquè com diu ell “el que fan tots el volum productiu
és tan alt que el preu acaba sent marcat i la rendibilitat s’ajusta
molt. Per això anem buscant canviar i optant per novetats. Ens
la juguem un poc per exemple amb el kiwi però qui no arrisca
no guanya”. De família cooperativista els seus productes són
canalitzats comercialment per la Cooperativa de Carlet. “De
moment som cooperativistes 100x100”, puntualitza.
És cert que no ha partit de zero perquè les terres són heretades però “això no vol dir que no me les haja vist canutes i haja
hagut de treballar, fer moltes hores perquè tots sabem el que
és este ofici, molt bonic però molt sacrificat. Dona igual que
siga diumenge o dilluns, que ploga, faça molta calor o fred.
Sempre has d’estar ahí. Però a la fi és gratificant, bonic, et
marques tu les pautes de treball i tens una certa llibertat”.
Bernat no pensa ara en altra cosa més que en l’agricultura: “Ara
mateixa m’agrada molt el meu treball al camp, ja vaig esgotar
el futur laboral de la meua carrera universitària i estic desfasat
ara sobre això. Pel que fa al treball al camp estem invertint en
maquinària, contínuament formant-me en noves tècniques de
cultiu per a ser més eficient. No me plantege per tant canviar
d’ofici”, assegura Bernat.
Sobre en quines coses li ha ajudat LA UNIÓ de Llauradors en
tot el seu procés que li ha dirigit cap a l’agricultura ho té molt
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clar. “L’organització és un bon instrument que em permet estar
en contacte amb altres companys i companyes que es dediquem a l’agricultura. Estem tots junts, anem de la mà i coincidim tots en voler treballar de la nostra activitat dignament.
LA UNIÓ ens possibilita estar al dia de tots els temes agraris,
amb la faena que tenim necessitem esta ajuda cabdal per a
fer viables les nostres explotacions. Estar al dia en varietats,
tècniques…LA UNIÓ t’ho aporta. Estic orgullós de pertànyer a
un grup que mira al futur”, afirma Bernat Monzó.
No vol concloure esta entrevista concedida a CAMP VALENCIÀ sense llançar una queixa cap a les autoritats de la Unió
Europea perquè pensa que no defense ni de bon tros com
cal als seus productors de cítrics, més bé els deixen abandonats: “Tenim una clara competència de fora en un comerç
global i és difícil traure un preu digne, hauríem de jugar tots
amb les mateixes regles del joc però els productes importats
no ho fan”.

camp valencià

AL DIA

LA UNIÓ al territori

Acto de inauguración de la feria Ferevin en
Requena.

Acto de inicio de la Vendimia de la DO
Alicante en Villena.

LA UNIÓ ha celebrado su Congreso Comarcal de UtielRequena con la elección de Manuel Viana (cuarto por
la izquierda) como nuevo secretario comarcal.

Estand de LA UNIÓ a la Fira de Morella.
Estand de LA UNIÓ a la Fira de
Nules.

LA UNIÓ, a l’acte de presentació del Pla
Dinamització del Moscatell a Benissa.

LA UNIÓ en el acto del Plan Vega
Renhace en Daya Nueva.

LA UNIÓ participa en l’acte del I tall del Raïm de Taula Embossat del Vinalopó a Novelda.

Una representación de LA UNIÓ
en el Congreso Nacional del Agua
celebrado en Albatera.

Assistència als Premis del COIAL.

Visita de la Unió con autoridades al
incendio de Venta del Moro.

Xarrada informativa sobre sobirania
alimentària i agricultura de proximitat a
Quatretonda.
LA UNIÓ de Llauradors va celebrar el passat 31 de juliol la IX Trobada d’Autoconsum
de la Vall d’Albaida a la localitat d’Otos. Va a ver un esmorzar popular i xarrades entre
tots els assistent sobre tot el que hi ha de bo i de dolent al nostre camp valencià.
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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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