NOTA DE PREMSA

Després d’un mes de l’anunci del bloqueig rus a importacions agroalimentàries

JARC denúncia que les mesures compensatòries son
vergonyoses i discriminen els productors no inclosos en
una Organització de Productors
-

L’organització agrària deixa clar que la resposta de TOTES les Administracions està
sent molt lenta i insuficient. La cataloguen de vergonyosa i ofenosa. La UE amb prou
feines ha destinat 200 milions d’euros a una crisi que generarà pèrdues de més de
5.000 milions en un any a nivell d'Espanya.

-

En el millor dels casos l’ajut per retirada no cobreixen ni el 70% dels costos de
producció. Amb prou feines dóna per pagar l’assegurança de la collita.

-

A més, JARC-COAG estudia denunciar a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia perquè s’estableixen pitjors condicions pels productors no inclosos en
una Organització de productors, quan es ven sabut que a nivell d'Espanya més del
60 % no hi estan inclosos.

-

JARC-COAG també denúncia que el càlcul del Ministeri d'Agricultura per establir
l’ajut de retirada de no collita per pomes i peres és pervers, fals i manipula la realitat,
ja que el rendiment utilitzat com a base per establir el preu és molt menys de la
meitat del rendiment normal, i el MAGRAMA te dades suficients per fer-ho
correctament.

Passat un mes de l’anunci del bloqueig rus a les importacions agroalimentàries de la UE, els
representants de JARC-COAG denuncien que les mesures establertes son vergonyoses i van
tard.
A hores d’ara el FEGA (Fondo Español de Garantia Agraria) ha fet públic el document per
gestionar les mesures de retirada per als sector de la fruita i l’horta, però el Departament
d'Agricultura encara no ha fet arribar ni tan sols les condicions per la gestió.
A més, els Reglaments europeus estableixin uns preus de retirada ridículs i discriminen
negativament els productors no inclosos en una Organització de Productors (OP).
En concret JARC-COAG valora molt negativament els següents aspectes:


L’ajut per retirada no cobreixen en cap cas ni el 70% dels costos de producció. Amb
prou feines dóna per pagar l’assegurança de la collita. A més, si el destí de la
retirada no és la beneficència l’ajut no és del 100% dels preus establert per retirada.
Els representants de JARC-COAG ho consideren ofensiu.
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Els preus indemnitzats són diferents pels productors inclosos en una OP que pels no
inclosos en una OP, sent els darrers els que en surten més perjudicats. Davant aquesta
situació, JARC-COAG estudia denunciar-ho a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia.



La fruita de pinyol (préssec, nectarina i paraguaio) ha estat exclosa
incomprensiblement del sistema de retirada per NO COLLITA, quan està clar que
aquest podria ser el mecanisme més eficient, tan a nivell de cost com de gestió, per
aconseguir reequilibrar el mercat.



I en les fruites que si que s’estableix indemnització per la retirada en forma de NO
COLLITA (poma o pera) els rendiments que el Ministeri d'Agricultura estableix com a
base del càlcul son molt menys de la meitat dels rendiments normals. JARC-COAG
denúncia per tant, que el càlcul fet és pervers, fals i manipula la realitat, ja que el
Ministeri disposa de les dades de producció assegurades pels fructicultors i les
corresponents peritacions en cas de sinistre que n’acrediten la veracitat, i està clar
que aquesta Administració canvia les tornes quan es tracta de negociar una rebaixa
per als mòduls de l'IRPF. Des de JARC porten anys denunciant aquesta situació en
solitari, sense el suport de cap Administració ni cap altra organització agrària.

Finalment, els representants de JARC-COAG afirmen que continuaran exigint mesures
ràpides, efectives, finançades al 100% pels fons europeus, iguals per a tots els productors,
siguin o no d’una Organització de Productors (OP), i que per fruites de pinyol s’inclogui la
possibilitat de retirada de no collita.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


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



Joan Carles Massot (President de JARC a Lleida i productor de fruita): Tel. 635 556 658

Barcelona, 8 de setembre de 2014
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