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ANNEX 2: INFORMACIÓ DE PREUS CONJUNTURALS EN ORIGEN DE
PRODUCTES AGRÍCOLES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Objecte de la col·laboració: subministrament d'informació de preus en origen dels
productes agrícoles amb major rellevància en cada província de la Comunitat Valenciana,
registrats en les zones de producció en un termini de temps reduït i pròxim al període de
referència, que contribueix a una major transparència dels mercats.
1. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS:
Les entitats col·laboradores han de reunir els requisits següents:
•

Entitats o empreses legalment constituïdes, així com professionals relacionats amb la
producció i la comercialització agrària amb implantació en mercats agraris d'àmbit
provincial que disposen de capacitat tècnica per a presentar les dades en un termini de
temps reduït i pròxim al període de referència.

2. INFORMACIÓ NECESSÀRIA
La col·laboració es concretarà en la comunicació dels preus en origen distingint-se les
posicions comercials en cada producte:
1) En arbre: és el preu del producte sobre l’arbre, sense incloure-hi costos de recol·lecció,
ni de transport fins al centre de manipulació i sense IVA.
2) Entrada de magatzem: el preu que percep l’agricultor al lliurament en el magatzem o
comercialitzadora sense IVA. Aquest concepte no inclou cap mena de costos atribuïbles
a la manipulació i comercialització del producte, ni tampoc minvaments o rebuigs.
En tots dos casos es recolliran les dades següents:
Producte:
Varietat:
Data:
Origen (província):
Preu: euros/kg, euros/manoll o euros/unitat segons el cas. Preferiblement
s'introduirà una forqueta de preus que comprenga un preu mínim i un màxim.
Informació addicional (opcional): actitud comercial; estat de la recol·lecció, nivell de
compra, oferta, tendència, percentatge compra, percentatge de recol·lecció i altres
observacions.
La freqüència de comunicació de dades es realitzarà puntualment almenys un preu a la
setmana durant la campanya.
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3. PRODUCTES SOBRE ELS QUALS S’HA D’INFORMAR
Els productes i els períodes en els quals es requereix col·laboració són els de major
rellevància en cada província de la Comunitat Valenciana:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cítrics: la informació se subministrarà per varietats de satsumes, clementines, altres
mandarines i híbrids, taronges, llimes i pomelos. El preu és en arbre.
Fruiters no cítrics: caqui, bresquilla, nectarina, albercoc, pruna, nispro, poma, pera,
magrana, raïm de taula, raïm de transformació, etc. El preu és euros/kg entrada de
magatzem excepte el caqui que és sobre l’arbre i el raïm de taula que es donarà sobre
el cep.
Fruita seca: ametla. Preus en euros/kg grans/rendiment a entrada descorfadora.
Hortalisses: bleda, encisam, escarola, coliflor, espinac, tomaca, ceba, fava, carxofes,
meló, meló d'Alger, carabasseta, fesol tendre i blanc, albergínia, pimentó, cogombre,
porro, etc. Preus en euros/kg, euros/manolls de 3 unitats, euros/peça, etc. Sobre finca,
magatzem de l’agricultor, entrada cooperativa o llotja.
Vi i most: blanc, negre i rosat amb DOP/IGP, uns altres, vi negre ull de llebre, doble
pasta, etc. Preus en euros/hl eixit celler.
Oli i oliva: oli d'oliva verge extra de 0,8°, < entre 0,8 i 2° i major de 2n d'acidesa. Preu
euros/kg d'oliva a entrada d'almàssera i d'oli a eixida d'almàssera.
Cultius industrials: mel, garrofa, xampinyó, etc. Preus en euros/kg: comerç a l'engròs,
entrada a indústria.
Cereals: arròs, avena. Preus en euros/kg comerç a l'engròs, entrada a indústria.
Tubercles: creïlla, xufa i moniato. El preu és euros/kg entrada de magatzem
Flores i plantes ornamentals: roses, altres flors tallades, flor en test, plantes
ornamentals.
Preus ramaders: corders, llet de vaca, etc. El preu en euros/kg entrada a l’escorxador.
Preus de mitjans de producció: fertilitzants, pinsos. El preu en euros/kg.

4. TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ
La informació es transmetrà mitjançant comunicació amb els tècnics de les seccions
d'Estudis Agraris de les direccions territorials d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica els quals podran requerir informació de la situació
dels mercats del producte en qüestió. La informació de preus serà com a mínim setmanal.
5. SECRET ESTADÍSTIC
A fi de garantir el secret estadístic, a la informació estadística subministrada se li aplicaran
les prescripcions contingudes en el capítol III del títol primer de la Llei 12/1989, de 9 de
maig, de la funció estadística pública i l'article 3 del capítol 1 del títol primer de la Llei 5/1990
de 7 de juny de 1990, de la Generalitat Valenciana, d'estadística de la Comunitat Valenciana.

