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MOCIÓ EN SUPORT A LA PAGESIA PER LES GELADES DEL MARÇ DE 2021 

 

Les nit i matinades dels dies del 20 al 22 de març la temperatura va baixar per sota 

del 0ºC a la pràctica totalitat dels municipis de la plana de Lleida. Les temperatures 

van baixar en la major part dels casos entre els -2ºC i els -3ºC, arribant en algunes 

fondalades a -5ºC. 

La gelada general unida a l’estat fenològic de la fruita dolça (recent quallada, i per 

tant molt sensible al fred) produiran danys importants en la producció, tant qualitatius 

com quantitatius. S’estima que en zones orogràficament baixes, com valls i 

fondalades, i en espècies especialment sensibles com l’albercoc, es produiran 

pèrdues per parcel·la del 80-100%. En les zones menys afectades, els danys poden 

variar al voltant del 20-40%. 

El sector de la fruita dolça pateix, des de fa unes quantes campanyes, problemes que 

no únicament poden atribuir-se a fenòmens meteorològics. La crisi de preus dels 

productes agraris s’ha vist incrementada a partir de l’any 2014 pel veto rus i encara 

no s’han recuperat del tot. L’Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) per part del 

pagès ha tingut una reducció del 6,4% respecte l’any 2015 segons les pròpies dades 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per tant, plou sobre 

mullat.  

També cal remarcar que es veurà disminuïda l’activat de les cooperatives i les 

empreses dedicades a la transformació, producció i comercialització de la fruita (les 

SAT) en gran mesura. Això originarà una problemàtica de manca de creació de llocs 

de treball i el risc de pèrdua de clients no fidelitzats. 

Si s’estimen unes pèrdues del 75% sobre una producció aproximada de 450 milions 

de quilograms de fruita dolça, i fem una valoració moderada del quilogram de fruita 

de 30 cèntims, obtenim una pèrdua de 101,25 milions d’euros. Si tenim en compte 

que la campanya de la fruita dolça dona feina a unes 60.000 persones, es poden 

deixar de crear 45.000 llocs de treball. Són unes xifres alarmants i cal treballar per 

atenuar-ne l’impacte. 

A part de la fruita dolça, els cereals, les oleaginoses, l’ametller o la vinya també 

tindran afectacions importants. En el cas de l’ametller es preveuen pèrdues en les 

zones més afectades entre el 70 i el 100% de la producció. 

Tenim afectacions en cultius a la Noguera, especialment a la part sud de la comarca. 

A les Garrigues, especialment a la part nord de la comarca. També s’han vist 

afectades les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. En resum, l’afectació 

és força generalitzada a la plana de Lleida. 
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En el context actual, qualsevol sotragada sobrevinguda agreuja encara més la difícil 

situació econòmica generada per la pandèmia.  

Per tot l’exposat,  l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa al Ple l’adopció dels 

següents: 

ACORDS 

1.- Donar suport  a la pagesia i les explotacions ramaderes afectades per les 

gelades i promoure les accions necessàries per pal·liar els seus efectes. 

2.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a vetllar 

i col·laborar per una ràpida valoració dels danys per part de les companyies 

asseguradores i accelerar en la mesura del possible el cobrament de les 

assegurances. 

3.- Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que rectifiqui la manera 

en què es quantifiquen els danys de les gelades i l’assegurança cobreixi 

l’explotació agrícola diferenciant parcel·la a parcel·la (el mateix mètode que 

s’utilitza en el cas de les pedregades). En explotacions cada vegades més 

grans i atomitzades, els danys produïts per les gelades poden ser molt 

variables entre parcel·les separades pocs quilòmetres i si el dany de la gelada 

no supera el 30% del volum total de l’explotació assegurat, no s’indemnitza a 

l’agricultor amb cap quantitat. En el cas dels danys per  pedregada el càlcul del 

percentatge es fa parcel·la a parcel·la, sistema que beneficia a l’agricultor i que 

caldria també adoptar en cas de les gelades. 

4.- Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a aplicar una dotació 

pressupostària major de les Assegurances Agràries, arribant als 275 milions 

d’euros. 

5.- Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a incrementar la 

subvenció que perceben els joves agricultors a l’hora de contractar les 

assegurances agràries. 

6.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a 

recollir de forma ràpida l’afectació en els conreus dels diferents municipis de 

la demarcació de Lleida i a traslladar-ho al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació i al Ministeri d’Hisenda per aplicar una adequació de la fiscalitat 

per la pagesia afectada en l’exercici 2021, que tramita sota el sistema de mòduls 

de l’IRPF. 


