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PLA D’ARRANCADES DE FRUITA DE PINYOL 2019-2020

19 de febrer de 2019



2

• El sector de la fruita dolça i, més particularment, el
de la fuita de pinyol, viu una crisi de preus en els
darrers anys, que es va veure agreujada, l’any 2014,
pel veto rus, que va suposar la pèrdua d’un mercat al
que Catalunya destinava 80.000 tones per campanya.

• Les mesures excepcionals de prevenció i gestió de
crisi que la Unió Europea ha posat en marxa els
últims 4 anys per a fer front a aquesta situació no
han resolt el problema. Les retirades del mercat han
estat insuficients i tot sovint han arribat tard, quan el
mercat ja s’havia enfonsat.

Antecedents
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• L’any 2017, en plena crisi de preus, el Departament va demanar al
Ministeri d’Agricultura una retirada extraordinària de 20.000 tones de
fruita, a la qual es va mostrar reticent. D’aquí que el DARP,
conjuntament amb Afrucat, i a través de l’AREFLH, es va adreçar
directament a la Comissió Europea, que finalment va atorgar la
mesura, tot i que no va resultar eficaç perquè va arribar tard.

• Tot plegat va dur el Departament a endegar, conjuntament amb el
sector, un Pla d’Acció de la Fruita Dolça, que consta de 10 mesures,
que es materialitzen en 32 accions, i que compta amb un pressupost
de 19,3 milions d’euros.

• Una de les principals mesures contemplades en l’esmentat Pla
d’Acció és un Pla d’arrencades de fruita de pinyol, que,
paral·lelament, el DARP ha estat negociant amb el Ministeri, el qual
en principi estava d’acord a cofinançar-lo, si bé finalment se n’ha
desentès, i l’assumeix íntegrament l’administració catalana.

Antecedents
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1. Pla d'Arrencades de fruiters

2.  Posada en marxa de Plans de reconversió

3.  Reforçar totes les baules de la Cadena de valor

4.  Disposar de dades actuals del sector

5.  Impuls a la Circumscripció Econòmica

6.  Increment del consum de fruita

7.  Vetllar pel compliment de la Normativa

8.  Internacionalització del sector

9.  Foment a la Innovació

10.  Suport a la professionalització en la producció

Mesures del Pla d’Acció
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Pressupost
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• Motivació

Per tal d’evitar que la situació actual de mercat es perllongui i
s’agreugi més, cal actuar amb urgència i establir mesures que
permetin revertir aquest desequilibri oferta-demanda de forma

permanent.

D’aquí la posada en marxa de l’ajuda a l'arrencada de plantacions
de fruita de pinyol per a reduir el volum d’oferta. L’arrencada es
planteja com una de les mesures d'impacte al sector que pren
especial sentit en un moment en què els mercats internacionals
són madurs, amb una alta competència, i en què qualsevol petit
desequilibri en la demanda pot generar un sotrac important a
nivell d'oferta.
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Així, el pla de arrencada de fruita de pinyol 2019-2020 té com a
objectiu treure del mercat 2.000 hectàrees de préssec,
nectarina, paraguaià, i platerina, fet que ha de contribuir a
eliminar varietats obsoletes i a afavorir la viabilitat futura de les

explotacions.

La previsió és que aquesta mesura permeti que surtin del
mercat 80.000 tones de fruita de pinyol, que són, precisament,
les que van deixar d’exportar-se arran del veto rus.

Aquesta mesura és estructural i menys costosa que si s’hagués
de recórrer a una retirada extraordinària, que tindria un cost
anual estimat d’entre 35,5 i 54,7 milions d’euros.
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Convocatòria del Pla d’Arrencades

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la 
fruita de pinyol mitjançant la concessió d’ajuts econòmics, el Departament 
d’Agricultura publicarà en breu la convocatòria d’aquests ajuts en règim de 
minimis, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la 

Comissió, de 18 de desembre de 2013.  
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Característiques de la convocatòria

Poden participar en aquesta convocatòria els productors de préssec, 
nectarina, paraguaià i platerina que hagin realitzat arrencades de 
parcel·les plantades d’aquestes espècies des de l’1 de juliol de 2018 fins 
a la data de publicació de la convocatòria o tinguin previst fer-les fins al 
31 de març de 2020. 

La dotació màxima d’aquesta convocatòria d’ajuts és de 10.000.000 
euros per al període 2019-2020.

La màxima superfície subvencionable per a cada titular d’explotació és de 
3 hectàrees; i l’import màxim a rebre serà de 5.000 euros per hectàrea, 
sempre en funció de les hectàrees totals sol·licitades en el conjunt del 
Pla.

El peticionari s’ha de comprometre a no plantar en la seva explotació 
arbres de les espècies incloses en el Pla com a mínim en els quatre anys 
següents a l’arrencada amb ajut.
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1. Pla d'Arrencades

Ordre del Pla d'Arrencades que es publicarà en breu

• Presseguer, nectariner, paraguaià, 

plateriner

• Pressupost íntegrament del DARP: 

10.000.000 €

• Hivern 2018- 2019-2020

• Subvenció màxima: 5000€/ha, i 3 

ha/titular

• Prohibició al titular de l’explotació de 

plantar aquestes espècies en 4 anys


