
 
 

                                                                                      

 

 

Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 

de Pego, presenta a la corresponent comissió informativa per al seu debat i, si escau, dictamen 

per al pròxim plenari: 

 

 
 
El nou acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats dels Acords d'Associació 

Econòmica (AEE) de la Comunitat de Desenvolupament d'Àfrica Austral (SADC) i bàsicament pel 

que fa a les relacions comercials amb Sud-àfrica, aprovat pel Parlament Europeu el passat dia 

14 de setembre, posa en perill el futur dels productors de cítrics valencians. 

Fins aquest any el període d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica finalitzava el 15 

d'octubre, però el nou Acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de 

l'Àfrica Meridional amplia el mateix fins al 30 de novembre amb una progressiva disminució anual 

dels preus d'entrada fins a la seua total desaparició en 2025. Segons el parer de La Unió de 

Llauradors i Ramaders, l'ampliació d'aquest període d'importació suposa la possibilitat d'entrada 

d'alts volums de cítrics en els últims dies d'aquestes noves dates, de manera que provoquen la 

presència de taronges sud-africanes en els mercats fins més enllà de Nadal, amb clara afecció 

directa a les produccions valencianes, afectant directament a les produccions de la varietat 

navelina i indirectament a la resta de mandarines de mitjana estació. La possibilitat d'entrada de 

taronges procedents de Sud-àfrica durant un mes i mig més és una eina evident de pressió dels 

preus a la baixa en origen i, per tant, pertorbadora del mercat. 

Però a part de l'amenaça econòmica està la fitosanitària, ja que cal no oblidar que a Sud-àfrica 

està present la temuda plaga de la "taca negra" dels cítrics (Citrus black spot), sense presència 

afortunadament a la citricultura europea i per tant a la valenciana, causada per un fong que la 

converteix en la principal malaltia fúngica dels cítrics a escala mundial. Durant 2015 es van 

detectar a la Unió Europea 45 enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència 

d'agents nocius, 16 dels quals eren del vector que provoca aquesta malaltia. 



 
 

                                                                                      

Amb l'objectiu de modificar aquest acord i que no siga lesiu per als productors valencians de 

cítrics és important conèixer la situació i adoptar les mesures oportunes per evitar perjudicar els 

nostres productors. 

 

 

 

 

Per això traslladem a continuació una proposta per dur a terme la signatura d'un protocol de 

relacions comercials entre la Unió Europea amb Sud-àfrica que contemple almenys cinc punts 

que salvaguarden aquest cultiu en l'àmbit valencià. 

 

ACORDS 

 

 

Que l'Ajuntament de Pego inste al Consell de la Generalitat Valenciana perquè, al seu torn, inste 

al Govern de l'Estat i que aquest ho faça a la Comissió Europea a establir un protocol comercial 

en matèria de cítrics entre la Unió Europea i Sud-àfrica que contemple, almenys, els següents 

punts: 

1. Establiment de contingents d'importació "regressius" en els quals les majors quantitats 

d'importació s'establisquen els mesos de juny a setembre i a partir del mes d'octubre 

vagen descendint progressivament els volums de cítrics importats a nivells que no 

pertorben el mercat comunitari quan entren en comercialització les varietats valencianes. 

2. Establiment d'un únic port d'entrada de cítrics de Sud-àfrica a la Unió Europea i, 

preferiblement, al port de València o Castelló per la seua proximitat als punts de 

reexportació als mercats comunitaris. 

3. Implantació en aquest port d'inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties 

de quarantena com el citrus black spot o "taca negra" dels cítrics i que inspeccionaran 

detingudament cada enviament procedent de Sud-àfrica i elevant el número aleatori de 



 
 

                                                                                      

mostres dels cítrics. S'incrementarà, a la vegada, les exigències en els següents 

controls: 

❖ Documental: determinar rigorosament que els enviaments estan acompanyats dels 

certificats o marques exigits en la normativa. 

❖ D'identitat: determinar exhaustivament que els enviaments consisteixen o contenen 

els vegetals o productes vegetals declarats en els documents exigits. 

 

 

 

❖ Fitosanitari: determinar que els enviaments (inclòs els envasos i els embalatges de 

fusta) compleixen els requisits fitosanitaris. 

4. Establiment d'inspectors fitosanitaris europeus, a càrrec del sector sud-africà, en els 

ports d'origen per evitar el màxim l'eixida d'enviaments amb presència de la malaltia. 

 

 

5. Revisar i millorar, en la mesura del possible, el protocol de transport de cítrics, 

especialment pel que fa a temperatures dels contenidors. 

6. Comunicar el resultat de la present resolució al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural i a La Unió de Llauradors i Ramaders. 

 
 
 
 

 Pego, a 20 d’ocutbre de 2016 
 
 
 
 
Àngel Oltra Pérez  
Portaveu Compromís per Pego 


