
                                                     
 

 
 

Domingo José Vicent Font, portaveu i regidor del Grup Municipal Ciutadans de 
l’Ajuntament de Vila-real, a l’empara del que disposen els articles 91 i 97 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent 
moció a debat en la sessió plenària: 

 

 

MOCIÓ PER A GARANTIR LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR 
CITRÍCOLA 

 
 
Hem tractat en diverses ocasions l’estat del sector citrícola al plenari de Vila-real. Al 
començament de la campanya anterior en motiu del tractat amb Sudàfrica i la necessitat 
d’aplicar la clàusula de Salvaguarda, demanant mecanismes de compensació per als 
llauradors i estudis previs d’impacte abans de l’adopció d’aquest tipus d’acords. 
 
Igualment en el ple de 30 de juny de 2020 tots els grups de l’Ajuntament de Vila-real vam 
subscriure una declaració institucional, a iniciativa de l’Associació de Llauradors 
Independents de Vila-real, per a defensar als nostres llauradors davant del cotonet de 
Sudàfrica. En la mateixa es demanava solucions immediates per als problemes que anava 
a ocasionar aquesta plaga en la collita de la temporada que just comença ara, mitjans per 
a contendre-la i ajudes pal·liatives.  
 
Les primeres varietats ja s’han collit, i ara estan començant a collir les clemenules, una de 
les varietats més importants en la nostra zona i de les més afectades pel cotonet de les 
valls, i altres plagues que s’estan estenent dramàticament pels nostres tarongers, amb 
efectes devastadors en merma de la producció i ficant en perill la recuperació del sector 
citrícola. 
 
Així doncs, per segon any consecutiu es torna a incomplir la normativa europea al  
detectar-se cítrics importats en els lineals de supermercats amb pesticides prohibits a la 
Unió Europea. Es tracta de cítrics procedents de Sud-àfrica i països sud-americans que 
contenien matèries actives de pesticides. Aquest fet ha sigut denunciat per l'associació 
agrària de la Unió de Llauradors després de realitzar diverses proves analítiques a 
aquests productes en un laboratori homologat. 



 
Segons detallen de les 10 mostres analitzades, el 40% contenia almenys 1 o 2 matèries 
actives vetades per la Unió Europea. Per exemple, s'ha detectat la carbendazima que ja 
va ser denunciada el seu ús l'any passat i que fins i tot està prohibit el seu ús per la UE 
des de juny 2016. Enguany s'ha trobat també el propiconazol, l'ús del qual està denegat 
des de març de 2020. A més, l'organització agrària ressalta que en alguns dels cítrics 
analitzats es van arribar a detectar fins a 11 matèries actives de pesticides. Aquestes 
dades posen de manifest el nivell inferior de sostenibilitat ambiental que representen 
aquests productes respecte als valencians.   
 
D'altra banda, els citricultors valencians denuncien la diferència significativa de criteris que 
pateixen enfront dels importadors de cítrics. I és que, mentre en alguns establiments 
alimentaris europeus es limita teòricament la presència en els seus lineals de fruites que 
continguen almenys 4 o 5 matèries actives, no és així en els quals procedeixen d'altres 
mercats competidors. Per això els sindicats agraris insten els importadors i cadenes de 
distribució al fet que rebutgen aquells cítrics que contenen matèries actives de pesticides 
que no es puguen emprar en l'àmbit de la UE.  
 
Tot això posa de manifest les greus fallades que s'estan produint en els controls que es 
realitzen en l'entrada d'aquests cítrics al mercat europeu. Amb les anàlisis realitzades per 
l'organització agrària queda patent que amb pocs recursos es poden realitzar simples 
anàlisis per a detectar aquestes males pràctiques. 
 
No obstant això, des de la Conselleria sembla no haver-hi voluntat per a la realització de 
majors inspeccions i controls interns tant a importadors com als supermercats que 
comercialitzen aquests productes.  
 
Cal ressaltar que gràcies a la demanda a l'alça lligada a la pandèmia podem estar davant 
de la millor campanya dels darrers anys amb 3,5 milions de tones a la Comunitat 
Valenciana, 767.513 a la província, és a dir, un 37% més que en 2019 i amb uns preus de 
venda més alts, entre 24-34 cèntims per les clemenules. 
 
Però per a això, per a que aquesta campanya siga un pas endavant primer hem de frenar 
les plagues, en especial del cotonet, que s’està estenent ja en la Plana Alta i l’Alt Millars, a 
banda de la Plana Baixa. Igualment, també cal trobar solució als vets de EEUU o Rússia i 
a la problemàtica que pot suposar l'eixida del Regne Unit amb el Brexit. 
 
En definitiva, els citricultors valencians que sí que compleixen les normatives estrictes que 
imposa la UE i que a més són de les més segures i exigents amb el medi ambient estan 
patint una situació de competència deslleial, discriminació i fins i tot pèrdua de 
competitivitat. 
 
Per tot el que s'ha exposat anteriorment proposem els següents ACORDS per a sotmetre 
a sessió plenària: 

 



Primer. Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a: 
 

§ Exigir que les mercaderies importades que entren a través dels ports d'Espanya  i 
d’altres països europeus complisquen amb la normativa europea. 
 

§ Augmentar el nombre d'inspeccions i controls,  i exigir especialment la inspecció en 
origen i amb un criteri únic per a reduir al mínim el risc d’importació de plagues.  	  
	  

§ Millorar la coordinació amb les CCAA perquè executen aqueix control en les seues 
àrees de competència en els productes que entren pels seus ports, especialment 
aquells que procedeixen de Sud-àfrica, Nord d’Àfrica (com Egipte, Turquia, Marroc 
o Tunísia) i països del MERCOSUR (com Argentina i Brasil), ja que són els que es 
poden trobar de forma generalitzada en els supermercats.  
 

§ Exigir el tractament en fred per a la conservació de la fruita durant el transport. 
 

§ Augmentar les sancions en cas d'incompliment de la normativa europea.  
 

Segon. Que es comuniquen aquests acords als grups parlamentaris de Les Corts 
valencianes i del Congrés dels Diputats 

 

Vila-real, a 15 d'octubre  de 2020 

 

 

 

DOMINGO JOSÉ VICENT FONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L'ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILA-REAL 


