UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
Casa de l’Agricultura
c/Ulldecona 21-33, 2n - 08038 Barcelona
Tel. 93 268 09 00 - Fax 93 268 48 93
www.uniopagesos.cat
uniopagesos@uniopagesos.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura
Consellera d’Agricultura

Hble. Sra. Teresa Jordà,
En el marc de la Taula sectorial agrària de la fruita dolça del passat 21 de febrer ens va posar,
com diu vostè, uns deures. Amb la present carta li fem arribar les nostres propostes.
Aprofito l’avinentesa per compartir una opinió amb vostè respecte la petició d’unitat dins del
sector. Té un sector on la principal patronal, AFRUCAT, que aglutina més del 70% de la
producció de fruita i el sindicat agrari majoritari, Unió de Pagesos, que ostenta dos terços de la
representativitat de la pagesia fruit de les darreres eleccions al camp. Ambdues entitats, estan a
favor d’unes mesures mínimes que som capaços de compartir. Com a Unió de Pagesos,
assumim el fet que mesures, com demanar 50 euros per hectàrea, per tirar endavant les accions
en les diferents circumscripcions, ens desgastaran de cara a les properes eleccions al camp de
l’any vinent, però tot i això creiem que cal continuar apretant perquè les entitats econòmiques
del sector comencin a col·laborar en interès de tothom, o no ens en sortirem.
Sabem que, tècnicament, Afrucat podria fer molt més del que planteja, per ser associació
d’OPFH, com gestionar ell les mesures de gestió de crisis que tenen les organitzacions de
productors de fruita. Tot arribarà, esperem, però tenim clar que urgeix començar a caminar per
aquesta via de millorar l’organització del sector, aprofitant la via de les extensions de norma.
Per altre banda, l’única proposta alternativa que es va sentir en la passada Taula sectorial agrària
de la fruita dolça per part de l’altre organització professional agrària fou un atac a l’observatori
agroalimentari de preus i a les mesures d’extensió de norma d’Afrucat i una defensa d’una
organització interprofessional a nivell estatal. En aquesta unitat no es hi trobarà. Si volen, que es
sumin a l’acord i que treballin perquè sigui un èxit.
En el document adjunt li indiquem les nostres propostes, donant així aquests deures per fets.

Salut.
Francesc Pena, responsable nacional de la fruita dolça d’Unió de Pagesos de Catalunya.
Barcelona, 11 de març de 2020.
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PROPOSTES D’UNIÓ DE PAGESOS
PER LA TAULA SECTORIAL AGRÀRIA DE LA FRUITA DOLÇA.
13 de març de 2020

Com a prèvia, alhora d’elaborar el document es té en compte el compromís de la Consellera
d’articular préstecs tous per finançar el capital circulant de les explotacions que ho necessitin,
com el compromís del Ministeri d’articular ajuts en forma de finançament dels avals per a
finançar préstecs (com van fer amb el sector dels cítrics), també per ajudar a cobrir els costos de
campanya.
També, que es faran tots els tràmits administratius perquè el ministeri faci una adequació de
mòduls del IRPF a la pagesia de la fruita tenint en compte la crisis de preus i els danys climàtics.
Aquí, des d’Unió de Pagesos proposem demanar també un increment de les despeses de difícil
justificació per ajudar fiscalment a la pagesia que tributa pel sistema d’estimació directa.
Així com el compromís de la Consellera d’efectuar el pagaments dels diferents ajuts, el més
aviat que sigui tècnicament possible.
Principals propostes d’Unió de Pagesos destinades al DARP:
Urgent: Una Llei pròpia de la cadena agroalimentària que acabi de transposar la directiva
comunitària i aboleixi per fi els abusos que es donen en els contractes de dipòsit, entre la
pagesia, magatzems privats i assentadors de mercabarna, de manera que es posi fi a la venda a
resultes.
Urgent: mantenir la limitació de no subvencionar noves plantacions de fruita, tant en el PDR
com en els fons operatius de les OPFH.
Urgent: incloure dins dels preus de referència de l’Observatori agroalimentari de preus el format
que demana la Comissió europea als Estats, per tal que li notifiquin preus, el Sr. Joan Barniol,
cap del gabinet tècnic, coneix la petició.
Urgent: tramitar l’extensió de norma proposada per Afrucat per poder monitoritzar millor la
propera campanya i disposar de més i millor informació per a les nostres empreses.
Donar a conèixer les bondats del nostre sistema de producció de fruita vers els productes
importats, mentre no es pugui demanar reciprocitat en les normes de producció amb els
productes de fora de la UE.
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Principals propostes d’Unió de Pagesos destinades al Ministeri i en que es demana el
suport del DARP
Urgent: Un Pla d’arrancada a nivell estatal de 10.000 hectàrees que incorpori el retorn del que ja
ha invertit Catalunya, diners que haurien d’anar a finançar més mesures pel sector de la fruita.
Única mesura d’impacte a curt termini. Aquest Pla l’hauria d’haver finançat Europa, però la
manca de dades vàlides de preus que Espanya notifica no els permetia dir, basats en les seves
pròpies dades que el sector està en crisi.
Urgent: Mesures fiscals com l’exempció de pagament de quotes de la seguretat social i l’IBI de
rústica, a compensar als Ajuntaments per part de l’Administració General de l’Estat. Tenint en
compte la crisi de preus i el increment de cost fruit del increment del salari mínim professional.
Urgent: Un sistema de captació de preus vàlid estadísticament, transparent i obligatori.
Urgent: Que el Reial decret-llei, es tramiti com a projecte de llei per poder-hi introduir la
transposició completa de la Directiva (UE) 2019/633, que se superin les inseguretats jurídiques i
s’introdueixi la quota que comporta condició d’operador dominant en els mercats o sectors de
la cadena alimentària.
Urgent: que els agricultors a títol principal del sector de la fruita dolça tinguin accés a la reserva
nacional de drets d’ajut, a través d’un pla públic.
Donar a conèixer les bondats del nostre sistema de producció de fruita vers els productes
importats, mentre no es pugui demanar reciprocitat en les normes de producció amb els
productes de fora de la UE.
Un gasoil professional agrícola, ramader i forestal amb exclusivament de 0,021 euros per litre
d’Impost especial d’hidrocarburs, el mínim establert a la Unió Europea (Directiva 96/2003/CE),
així com l’aplicació d’un IVA reduït del 10%. I l’aplicació del gasoil professional agrícola, ramader
i forestal a tots els usos professionals de les explotacions (calefacció de granges i hivernacles,
vehicles afectes a l’explotació, etc.).
L’aplicació d’un IVA reduït del 10% al conjunt de béns i serveis emprats en la producció agrícola,
ramadera i forestals, excepció feta dels que ja se’ls aplica un IVA superreduït.
L’equiparació de les especialitats de cotització dels petits i mitjans autònoms agrícoles,
ramaders i forestals, quan aquests contracten treballadors per compte aliè sotmesos a la
cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris del Règim
General de la Seguretat Social.

