
Moció presentada pel BLOC-Compromís al plenari celebrat el 28 de març  
de 2012 en què es demana que es rebutge l'acrod UE-Marroc que 

liberalitza totalment l'entrada de fruites i hortalisses d'aquest país africà  
als mercats europeus i que posa en perill el futur del camp valencià que ja  
passa per un a situació extrema. La moció fou aprovada per unanimitat. 

María  José  Amigó  Laguarda,  portaveu del  Grup  Municipal  BLOC- 
Compromís a l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, presenta al Ple de 
l’Ajuntament la següent:

MOCIÓ- EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  nou  Acord  d'Associació  entre  la  Unió  Europea  i  el  Marroc 
liberalitza totalment l'entrada de taronges i hortalisses procedents del 
regne alauita i augmenta el contingent de clementines als mercats europeus. 
L'acord  millora  les  condicions  d'accés  als  mercats  europeus  de 
determinades  fruites  i  hortalisses  marroquines  que  competixen  amb  les 
nostres, la qual cosa suposa majors dificultats en el futur per als productors 
valencians. 

Este acord contempla la liberalització total dels intercanvis, excepte per a 
sis productes sensibles  i la reducció del 30% del preu d'entrada a la Unió 
Europea per a uns altres. Suprimeix així les barreres aranzelàries per a 
les taronges del Marroc i  altres hortalisses i augmenta el contingent 
d'entrada d'alguns productes considerats sensibles. És a dir que  s'opta 
per la liberalització del comerç agrícola amb el Marroc sense realitzar cap 
estudi  de  l'impacte  econòmic  que  esta  liberalització  provocarà  als 
productors europeus de fruites i hortalisses ni preveure tampoc mesures de 
compensació per les conseqüències d’este acord. 

És  per  tot  això  que  es  proposa  al  Ple  de  l’ajuntament  l’adopció  de  la 
següent:



PROPOSTA D'ACORD

Que l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell:

PRIMER- Rebutge el nou acord d'Associació entre la Unió Europea 
i el Marroc al ser clarament perjudicial per a l’agricultura valenciana.

SEGON- Exigisca a la Unió Europea, en cas de mantenir en vigor 
este  acord,  que  es  calculen  els  perjudicis  que  s’ocasionaran  a 
l’agricultura  valenciana  i  que  s’aproven  les  indemnitzacions 
corresponents.

TERCER- Inste  el  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació  i  Medi 
Ambient a dur a terme totes les accions necessàries per a defendre 
l’agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des 
de la Unió Europea.

QUART- Comunique este acord a la Presidència del Consell de la 
Generalitat  Valenciana,  a  la  Conselleria  d’Agricultura,  a  la 
Presidència  del  Govern  Central,  al  Ministeri  d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i a la Presidència de la Unió Europea.

Bonrepòs i Mirambell, 28 de març del 2012

signat: María José Amigó Laguarda.


