NOTA DE PREMSA

JARC-COAG denuncia que la retallada del 10% en la subvenció de
l’assegurança de fruiters deixarà indefensos els productors

•

L’organització agrària tem que la reducció s’estengui a tots els sectors agraris i ha
elevat una queixa al Magrama alertant que la mesura reduirà la xifra de
contractacions

•

Alerta que la rebaixa “és especialment greu en un àmbit com el de la fruita, que rep
poc suport dels ajuts de la PAC, i que té les pòlisses més cares de tot el sistema

Barcelona, 14 d’octubre 2016. L’organització agrària JARC-COAG adverteix que la retallada
del 10% en l’assegurança de fruiters deixarà indefensos els fructicultors que inicien el període
de contractació el pròxim 15 de novembre. Després que l’Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(Enesa), ens depenent del Magrama, hagi presentat el seu esborrany del nou Pla
d’Assegurances Agràries Combinades, l’entitat rebutja la reducció en la subvenció que es vol
aplicar a la línia de fruiters, farratges i conreus energètics.
Per a JARC-COAG, la rebaixa redueix les possibilitats de contractació, ja que en el cas de
l’assegurança de fruiters es tracta de la pòlissa més cara de tot el sistema, i es produeix en
una campanya especialment complicada pels productors, afectats pels baixos preus en
origen i per la sequera. A més, la retallada afectarà la renda dels productors i “serà la
sentència de mort per una línia d’assegurança pionera en l’àmbit europeu”, lamenta el Cap
Sectorial de la fruita dolça de JARC-COAG, David Borda.
Amb el temor que la reducció s’estengui a tots els sectors agraris, l’organització ha entregat
un document a Enesa advertint dels perills d’aplicar la mesura. Aquesta reducció és molt greu
en el cas de la línia de fruiters, ja que és un sector que té molt poc suport dels ajuts de la PAC,
el que provoca que la renda dels productors depengui exclusivament del comportament del
mercat.
Davant d’aquesta situació, JARC-COAG demana al Magrama un “increment de la partida
pressupostaria adient per atendre les necessitats derivades de la contractació i que es
recullen en el Pla d’Assegurances Agràries Combinades”.
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Per a més informació:
•

David Borda i Llobet, Cap Sectorial de la fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.381.663

•

Jaume Bernis i Castells, Representant de JARC-COAG a la Comissió Executiva de
COAG: Tel. 649.193.575
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