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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
AGRICULTURA 
 
El sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana representa el 9,4% del pes total de 

l'economia i és el tercer més important d'Espanya, només per darrere d'Andalusia i 

Catalunya. També el seu pes en l'ocupació és substantiu, representant el 12,6% del total 

de l'economia regional. Quant a les exportacions, el sector valencià també ocupa el tercer 

lloc en el rànquing entre les autonomies espanyoles, amb el 12,5% de les exportacions 

agroalimentàries espanyoles,  el que suposa el 20,2% del total d'exportacions valencianes 

de béns. Aquesta activitat es desenvolupa sobre 688.400 hectàrees cultivables, un 30% 

del territori disponible. D'elles, 352.000 són de secà i 336.125 hectàrees de regadiu. La 

superfície cultivada a la província de València representa un 51%. 

 

El sector primari és un pilar estratègic de l'economia de la nostra província, i 

consegüentment, part de les respostes que hem de donar als nostres reptes bàsics de 

sostenibilitat econòmica, ambiental, social i territorial. Els nostres objectius impliquen 

impulsar la rendibilitat de les explotacions, la seua contribució a la preservació del medi 

ambient i la lluita contra el canvi climàtic, la innovació i digitalització, el relleu 

generacional i el foment de la igualtat entre dones i homes. 

 

Considerem que aquest sector és un vertader eix vertebrador del territori, compleix una 

important funció en el manteniment del teixit econòmic, social, natural, cultural i 

paisatgístic i, a més, és un element generador de riquesa i ocupació en el medi rural. 

Així mateix, l'agricultura té un paper clau en la consecució dels grans reptes compilats en 

l'Agenda 2030. Reforçant el sector agrícola estarem també treballant per resoldre els 

greus problemes mediambientals i lluitant contra la despoblació. Aquesta última és una 

problemàtica que mereix especial atenció a la nostra província. 
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Des del PSPV-PSOE de la província de València ens adherim als objectius assumits amb el 

sector per la nostra direcció federal en el 40 Congrés de València i la direcció nacional en 

el 14 Congrés de Benidorm i també ens comprometem amb el sector i amb les seues 

necessitats de manera transversal en els següents aspectes: 

 

 El nostre partit defensa els interessos professionals agraris, amb especial èmfasi 

en les explotacions familiars, les dels joves agricultors i les de la dona en el medi 

rural. El nostre suport a l'agricultura familiar és inequívoc, per ser el model 

agrícola més funcional amb el repartiment de la riquesa, el més arrelat en les 

comunitats locals i el vertader motor d'una classe mitjana en l'àmbit agrari. 

Aquest model d'agricultura i ramaderia familiar i d'economia social ha de ser una 

prioritat en l'accés als incentius i els suports públics així com la dignificació de la 

professió del sector d'agricultura i ramaderia. 

 

 La nostra cadena agroalimentària se situa entre les millors del món. El seu pes en 

l'economia espanyola és un dels valors més segurs. De fet, la indústria 

agroalimentària ocupa el primer lloc en el sector industrial amb la cinquena part 

de l'ocupació i la facturació. 

 

 Com a socialistes, hem de fer costat especialment a les cooperatives i les pymes 

de la indústria agroalimentària per a garantir l'obertura a nous mercats però 

mantenint el principi de justícia, i en aquest sentit afavorir els canals curts de 

comercialització i els mercats de proximitat. Per això, donem suport a les accions 

que posen focus a eliminar pràctiques comercials deslleials com la de vendre per 

davall del cost. 

 

 Incloure la perspectiva feminista és una prioritat. Les dones també tenen un 

paper determinant en les explotacions agràries. No obstant això, és comú que 
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troben dificultats per a figurar en la titularitat. Per això, donem suport a la posada 

en marxa de la titularitat compartida. 

 

 Perquè això siga una realitat tangible, és necessari impulsar altres mesures 

transversals com ara oferir serveis adequats per a la conciliació de la vida familiar, 

fomentar la corresponsabilitat en les cures o facilitar la formació, sobretot en el 

cooperativisme i la digitalització, especialment en el medi rural. 

 

 Els i les socialistes de la província volem impulsar la competitivitat i rendibilitat de 

les explotacions agràries. La digitalització i la innovació en el sector agroalimentari 

ja és una realitat, però hem de treballar perquè arribe també a les petites i 

mitjanes explotacions que generalment no tenen accés a aqueixos recursos. Per 

a això, han de comptar amb un adequat assessorament i formació, a més de 

suports per a l'adquisició de la tecnologia. 

 

 La connectivitat digital al 100% de la població i al 100% del territori ha de ser 

conforme a les necessitats per a aconseguir l'èxit de la digitalització en el sector 

agroalimentari, però també per a la diversificació econòmica i el 

desenvolupament rural. 

 

 Des del PSPV-PSOE de la província defensem un model eficient i modern de 

l'agricultura. Apostem per establir una perspectiva de treball on s'executen els 

tres bastions del desenvolupament sostenible: el medi ambient, l'espectre social 

i el vessant econòmic.  

 

 Aquest canvi de model pot contrarestar un dels principals problemes als quals 

s'enfronten aquests professionals: els costos. Una de les mesures que pot afavorir 

la seua reducció és precisament la utilització d'energies renovables en l'explotació 

de camps i regadius. 
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 Una altra de les preocupacions és l'envelliment de la població del camp i la falta 

de modernització de les explotacions. Concretament, la mitjana d'edat 

d'explotadors/es de les plantacions agrícoles és de més de 63 anys. Aquesta 

casuística concerneix sobretot a aquells municipis de la província de València que 

pateixen la despoblació. 

 

 Per aquest motiu, a més d'apostar per la tecnologia per a modernitzar els cultius 

i ser competitius en un mercat global a través de la diferenciació, volem impulsar 

la formació per a fomentar el relleu generacional. 

 

 El futur del món rural passa per un vertader relleu generacional, facilitant la 

incorporació de joves a l'activitat agrària, així com una major presència de dones 

i de gent jove en els òrgans de decisió de cooperatives, organitzacions agràries i 

altres entitats Al mateix temps, és necessari donar facilitats als agricultors que es 

jubilen, per a cedir les seues explotacions tenint en compte el que suposa la 

pèrdua d'ingressos per a les seues minses jubilacions. 

 

La nostra acció política anirà sempre encaminada a respondre a les necessitats del sector. 

Per això, continuem avançant i donant suport a les mesures impulsades pel Govern de 

Pedro Sánchez i del govern autonòmic de Ximo Puig: 

 

 La Llei de Cadena Alimentària, que busca una relació més justa entre agricultors, 

ramaders, indústria i distribució i es configura com un element clau per a 

aconseguir unes relacions comercials més justes, equilibrades i transparents. 

 

 La nova Política Agrària Comuna (PAC) 2021-2027 és l'instrument europeu de 

suport a l'agroalimentació. Encara que tradicionalment ha representat un 

percentatge escàs en la renda dels agricultors de la Comunitat Valenciana, és una 
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irrenunciable eina per a millorar la situació del productor, millorar la 

competitivitat de la seua explotació i contribuir a la diversificació de la seua 

activitat. 

 

 Precisament entre els nous punts que caracteritzaran en aquest període a la PAC 

es troba el seu alineament amb les estratègies del Pacte Verd i De la Granja a la 

Taula que sosté la Comissió Europea. També ha de focalitzar-se en la innovació, 

la digitalització i el foment d'energies alternatives, tot això amb una necessària 

simplificació burocràtica i de procediments burocràtics. 

 

 Però, a més, la PAC ha de ser més mediterrània, amb major suport i sensibilitat 

cap a les nostres produccions i característiques, que faça costat més als xicotets 

productors i que considere la multifuncionalitat del sector i pluriactivitat dels 

nostres agricultors i ramaders. A més, la sustentació decisiva a la dona i al relleu 

generacional constituirà uns altres dels seus elements més decisius. 

 

 D'altra banda, el PSPV-PSOE de la província de València mostra el seu suport al 

Pla Estratègic de la PAC dotat amb 47.724 milions d'euros fins a 2027 i presentat 

pel ministre Luis Planas en la Comissió Europea. 

 

 Paral·lelament, defensem el desenvolupament d'una estratègia valenciana pròpia 

del sector agroalimentari que ens permeta obtindre la consideració adequada de 

les produccions mediterrànies en la PAC i en la política exterior i de comerç 

internacional comú. 

 

 Respecte als acords internacionals ens vam mostrar contundents afirmant que 

aquests no deuen, en cap concepte, obstaculitzar el treball dels agricultors 

valencians ni molt menys l'agricultura local. 
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 Tal com recull la ponència marc del 40 Congrés del PSOE, els acords comercials 

internacionals no han de desestabilitzar les cadenes productives locals amb la 

importació de productes que no compleixen amb els mateixos estàndards de 

qualitat a l’àmbit sanitari, social i ambiental. Per això, el PSPV-PSOE de la Província 

de València és ferma en la defensa d'aquests acords i considera que el nivell 

d'exigència de tercers països ha de ser proporcional als requisits i estàndards de 

qualitat i seguretat europeus. 

 

 És indispensable que la política comercial de la UE incloga el principi de 

reciprocitat en les condicions aplicables als productes importats i a la forma en 

què són produïts. 

 

 Recolzem l'acció del nostre govern, conselleria i dels eurodiputats/as socialistes 

que participen en el procés de revisió dels acords comercials amb tercers països 

com el de Sud-àfrica. Les seues exigències per a establir clàusules espill i accions 

que asseguren la reciprocitat serà transcendental per al futur d'aquest sector 

estratègic de la província de València. 

 

 En relació als acords, també donarem suport a una de les reivindicacions que 

planteja el sector: la necessitat d'imposar el tractament de fred per a posar fi a 

les plagues i considerar els productes citrícoles, productes sensibles. 

 

 En aquest àmbit, volem posar en valor l'esforç realitzat per la Conselleria 

d'Agricultura per a la posada en marxa de mesures compensatòries dirigides als 

citricultors afectats per la plaga del Cotonet i els plans de prevenció de la mateixa 

i per a establir un Pla de Formació específic sobre el Cotonet dirigit als agricultors 

i agricultores perquè puguen actuar de la millor manera possible en ser els qui 

estan en primera línia d'actuació. 
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 Reivindiquem la necessitat d'establir mecanismes de prevenció i la iniciativa de la 

Generalitat de transformar la bioplanta de Caudete de las Fuentes en un centre 

valencià referent en lluita biològica. També les iniciatives encaminades a protegir 

el sector cítric valencià enfront de la competència deslleial i frenar l'expansió de 

plagues provinents de països tercers. De la mateixa manera que afavorir i dotar 

adequadament tant a nivell personal com d'equipament als altres centres 

d'investigació i experimentació. 

 

 Garantir la rendibilitat d'aquest sector és una de les prioritats. Per això, donem 

suport a la posada en marxa de la Llei d'Estructures Agràries. Considerem que 

aquest instrument pot contribuir, entre altres assumptes, a pal·liar les deficiències 

de l'estructura minifundista o la dispersió parcel·lària. 

 

 Som conscients que la modernització dels regadius és una prioritat. Establim per 

tant, en una nova Estratègia de Regadiu els objectius de promoure la viabilitat, 

adaptació i millora dels regadius i mesures que fomenten l'ús sostenible de l'aigua 

en l'agricultura, amb èmfasi pel que fa a l'eficiència energètica i hidràulica en els 

regadius i la seua adaptació al canvi climàtic. 

 

 Defensem suprimir els obstacles burocràtics que dificulten a les xicotetes 

indústries agroalimentàries posar en marxa el seu projecte econòmic, ja que 

aquest tipus d'indústries xicotetes suposen una important oportunitat de 

creixement i desenvolupament econòmic rural i de fre al despoblament. 

 

 Apostem per continuar realitzant campanyes que afavoreixen el consum de 

productes agrícoles, apícoles i ramaders locals i de proximitat i la importància de 

les Denominacions d'Origen.  
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 Recolzem l'acció de la Generalitat en la creació d'una agència autonòmica de 

control alimentari que servirà tant per a aportar major transparència als mercats 

agraris, com per a combatre pràctiques comercials abusives com les denominades vendes 

"a pèrdues" i "a resultes". 

 


