Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 15
d'abril de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC, AMB L’ADHESIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL D’ECP-ECG, EN RELACIÓ A LA MALALTIA MÍLDIU
El Míldiu, és una malaltia perillosa que ataca a la vinya causat fong Plasmopara vitícola, i
actua tant a les fulles com en el raïm.
La infecció primària sol produir-se a la primavera, amb temperatures superiors a 10-12 ºC
pluges superiors a 10 mm. i quan els brots de la vinya tenen entre 10 i 15 cm.

Els Viticultors, fan ús de mesures culturals (èpoques de llaurat, esporga, escabellats...) i
tractaments preventius i curatius per combatre aquesta i d'altres malalties a la que
s'exposa el cultiu del Raïm.

Ramon Ferré i Solé

Tot i així, aquesta temporada 2020, les condicions climatològiques han augmentat el risc
d'infecció i propagació fins a nivells no habituals a Catalunya. Les afectacions han sigut
variades segons els territoris, zones i varietats. Hi ha Viticultors que han perdut tota la
collita.
Sense tenir encara dades oficials de l'afectació total de superfície, es preveu una pèrdua
mitjana de raïm entre el 20 i el 35% de la collita.
Especialment greu ha estat les conseqüències que ha tingut l'atac de míldiu en les
explotacions destinades a viticultura ecològica, que tenen més reduïda la possibilitat
d'utilitzar productes fitosanitaris, que han patit una afectació més gran amb percentatges
molt més alts de pèrdua de collita. Això representa un greu problema especialment en un
moment on s'està fent un esforç important en implementar l'agricultura ecològica en les
explotacions agràries del nostre país.
S'ha de posar en valor les ajudes que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
posat a disposició dels agricultors afectats pel míldiu, a les que s'han pogut acollir
col·lectius de viticultors que han tingut una reducció de la producció de com a mínim un
35% respecte la campanya anterior.
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Posteriorment, durant tot el període vegetatiu, en la mesura que la temperatura, la
humitat relativa, la humitat de les fulles i les pluges són favorables, noves espores
propaguen la malaltia (contaminacions secundàries).
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Una de les eines que te el sector agrícola per protegir-se de les pèrdues causades a les
seves diferents explotacions, és accedir a la contractació d'una assegurança que dona
cobertura a les pèrdues causades per diferents motius. A l'Estat espanyol existeix una
estructura d' assegurances agràries format per l'Estat a través de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) i el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Hi participen també els
diferents territoris de l'Estat, les Organitzacions Professionals Agràries i les Entitats de
Assegurances.
És evident que l'Estat té un rol essencial i principal en les assegurances a través de Enesa,
DGS i CCS.
Les assegurances es contracten a través de l'empresa Agroseguro-que està formada per
un pool de companyies d'assegurances. I una de les assegurances que ofereix son per
"Uva de vino en Península y Baleares".
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El passat 18 de setembre de 2020 es va publicar al BOE Núm. 249, el Orden
APA/858/2020, de 9 de septiembre, por la que se definen los blenes y rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el àmbito de aplicación, los
periodos de garantia, las fechas de suscripción y los preciós unitarios del seguro base con
garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad
Autònoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados.
En aquest ordre s'estableixen les condicions de l'assegurança per aquest any 2021.
En l'Annex 1 apareixen els danys coberts per cadascú dels riscs segons àmbits i varietats.
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En el apartat on apareix el Míldiu apareixen els àmbits on es dona cobertura en cas de
míldiu i son:
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Catalunya ha estat exclosa de nou com àmbit on es cobreix els danys provocats pel
míldiu.
Això representa un greuge envers els agricultors de Catalunya que veuen com no poden
assegurar-se en cas que les seves explotacions pateixin pèrdues degut al fong del míldiu.
Per totes aquests raons, el grup municipal d'Esquerra Republicana, amb l’adhesió del grup
municipal d’ECP-ECG, de Calafell proposen els següents acords al ple:
1.

2.
3.
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4.
5.

Demanar al Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentación que modifiqui el Annex
1 del Ordre APA/858/2020 del 9 de setembre d'enguany a fi d'incloure Catalunya
dins dels àmbit on es dona cobertura als danys provocats pel míldiu.
Donar suport al DARP per a què continuï fent gestions amb ENESA i AGROSEGURO
per a què s'inclogui el míldiu com a malaltia assegurable a Catalunya.
Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria de Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat.
Donar trasllat a tots els grups Parlamentaris a Les Corts Generales i Senat de l'Estat
Espanyol.
Donar trasllat a tots els sindicats agraris.

El Ple de la Corporació, atesa la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels
regidors/es presents, adopta el següent acord:
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UNIC: Aprovar íntegrament la moció presentada pel grup municipal d’ERC, amb
l’adhesió del grup municipal d’ECP-ECG, en relació a la malaltia Míldiu.
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