
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER LA RECTIFICACIÓ DELS EFECTES DE L'ACORD 
COMERCIAL ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I VIETNAM SOBRE EL SECTOR 
ARROSSAIRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel, regidor 
del grup d’ERC-MD, procedeix a la lectura de la moció següent: 

“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 

la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’11 de febrer de 2020 el Parlament Europeu votava a favor de l’Acord de Lliure 

Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam, que 

s’afegia als acords ja existents amb Cambodja i Myanmar; els quals havien 

provocat un fort impacte al sector arrosser europeu, reduint de manera dràstica 

la seva quota de mercat intern. La Unió Europea actualment és el soci 

comercial més gran del Vietnam, després de la Xina, i el seu segon mercat 

d’exportació, després dels Estats Units. 

El precedent dels acords amb Cambodja i Myanmar representa un indicador 

que cal tenir en consideració davant del fet que les importacions d’arròs 

d’aquests països l’any 2019 van duplicar les de l’any 2018. L’aplicació de la 

clàusula de salvaguarda europea per a la varietat d’arròs índica (llarg) va 

provocar que aquests països optessin per produir varietat japònica (arròs rodó), 

esdevenint així una competència directa de les produccions de l’estat espanyol. 

Amb aquest precedent no és d’estranyar que l’Acord amb Vietnam hagi generat 

preocupació i rebuig entre els sindicats agraris per les conseqüències que pot 

tenir en el preu a pagar als productors d’aquí. De fet a l’Estat espanyol els 

darrers vint anys el conreu d’arròs ha vist reduïda la seva superfície un 15%, 

passant de les 122.200 hectàrees de l’any 2000 a las 103.800 de l’any passat. 

Pel que respecta a la producció d’arròs cal recordar que la Unió Europea no és 

autosuficient perquè només és capaç de produir un 60% del que necessita. 

D’altra banda, Vietnam produeix 27,8 milions de tones d’arròs mentre quel’Estat 

espanyol en produeix al voltant de 836.000 tones, de les quals, 245.000 tones 

són exportades, sobretot, a la resta d‘estats europeus. 

L’Acord signat per Europa determina que les importacions de les varietats 

d’arrossos procedents de Vietnam estaran limitades a 80.000 tones (un 4,7% 

aproximadament del total de les importacions arrosseres europees), i els seus 

contingents aranzelaris es gestionaran mitjançant llicència d’importació. Les 

varietats d’arròs del Vietnam que més importa la Unió Europea són el 

blanquejat i el semiblanquejat. L’arròs blanquejat de Vietnam (30.000 tones) 

competeix directament amb la producció europea i representa l’1% del mercat 

europeu. Segons dades del Ministeri d’Agricultura el preu de l’arròs blanc 



 

 

importat de Vietnam costava uns 335 €/tn, sense l’aplicació dels acords 

preferencials, a diferència de l’arròs d’aquí que era de 485 €/tn. 

Per això l’Acord és vist com una potencial amenaça per al manteniment del 

cultiu i la viabilitat de les explotacions arrosseres en llocs com el Delta de 

l’Ebre, que a més mereixerien gaudir d’una atenció o protecció especial perquè 

per les seves característiques és difícil poder disposar d’altres alternatives 

agronòmiques tan òptimes com l’arròs. 

Per tot plegat, és necessari establir mesures que evitin repetir els mateixos 

efectes que s’han generat amb altres acords comercials semblants. Efectes 

relacionats amb l’incompliment dels contingents en volums, dates i preus 

d’entrada de productes que han escapat del control de les institucions 

comunitàries. O també per la no aplicació de mesures correctores una vegada 

constatat que no s’ha respectat el que es va acordar, fet pel qual s’hauria 

desencadenat la crisi al sector en qüestió. 

Davant la necessitat de fer un seguiment i control dels efectes de l’Acord amb 

el Vietnam; i la possible necessitat d’haver de rectificar la seva incidència sobre 

els preus i els productors d’arròs d’aquí, el Grup municipal d’ERC-Més Deltebre 

proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre 

la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam. 

SEGON.- Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre 

l’evolució del mercat global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els 

informes setmanals de preus elaborats pel Ministeri d’Agricultura. 

TERCER.- Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de 

l’impacte i les repercussions que representen sobre les explotacions i el preu 

dels productors d’arròs d’aquí els acords comercials de la Unió Europea amb 

Vietnam, Cambodja i Myanmar. 

QUART.- Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment 

anual, on estiguin representades les organitzacions agràries, l’administració de 

l’Estat i les Conselleries de les administracions autonòmiques de les principals 

zones productores d’arròs; en la que s’avaluïn els efectes i les conseqüències 

dels acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja y 

Myanmar. 

CINQUÈ.- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a 

supervisar e informar de manera mensual als seus estats membres i 

organitzacions agràries sobre el flux d’importacions d’arròs derivades dels 

acords comercials amb Vietnam, Cambodja i Myanmar. 

SISÈ.- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar, 

en cas de trastorns al mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del 

reglament (UE) Núm. 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de 

desembre de 2013, disposant restitucions a l’exportació, o suspenent els drets 

d’importació, entre altres actuacions. 



 

 

SETÈ.- Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups 

parlamentaris catalans amb representació al Congrés de Diputats. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’abril de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau ERC-MD.” 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 

 

 

 

 


