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María José Hernández Ferrer en meua condicio de regidora del grup municipal AVANT Albal, 

proponem la següent mocio per a ser tractada en el proxim PLENARI, amparant-nos en la Llei 

8/2010 de 23 de juny, de Regim Local de la Comunitat Valenciana, 

EXPONEM 

Des del 8 de març de 1993, quan se publicà el “Decret 40/1993”, PRIMER DECRET DE LA PINYOLÀ, 
fins al dia de hui, els apicultors han vist la seua activitat infravalorada, exiliada i ara criminalisada 
per part de l'Administracio. 

Fa anys desterraren als apicultors dels nostres camps evitant que produïren mel d’azahar, pero 
no els indemnisaren per això. Ara, no solament no se'ls indemnisa, sino que, ademes, els 
criminalisen i els pretenen sancionar i impondre multes de fins a 60.000 euros per desenrollar 
l'activitat apicola.  

La Conselleria d'Agricultura no ha deixat de mentir als apicultors i, enguany, mes que mai. 
Segons la seua nota de prensa del 30 d'octubre de 2020: “El Consell materialisa aixina el 
determini que Mireia Mollà i Roger Llanes acordaren en els apicultors i apicultores el passat 2 
d'octubre en Ayora”. En Ayora, segons els apicultors, no have cap acort.  

Sinsisti a la Consellera i al Director General que l'unica opcio es la no publicacio de dit articul.   

Els politics deuen recordar que:  

• Llegislen per a tots: agricultors, ganaders i, per supost, apicultors.  

• Que els apicultors han segut, son i seran, part important de la biodiversitat i de 
l'economia social la nostra Valencia (Autonomia).  

• Que son els responsables de la Conselleria de “Mig ambient” i, com tots sabem, l'abella 
te un paper importantissim en la seua conservacio.  

• Que des de tota Europa s'està recolzant lo que ells volen destruir, l'apicultura.  

• Que cada volta son mes les empreses de citrics que posen en valor el paper de l'abella 
com a polinisador i aço es un gran eixemple de just equilibri i convivencia entre 
citricultura i apicultura.  

Els apicultors no volen mes paraules ni bones voluntats. En el comunicat oficial de la Conselleria 
anteriorment nomenat s'indica que: "L'Administracio autonomica, treballarà en favor d'ampliar 
progressivament l'activitat apicola en la superfície citricola, d'acort en les precaucions per a 
garantisar la calitat i comercialisació dels cítrics". Porten 27 anys treballant en aço ¿realment 
creuen que 27 anys no és temps suficient per a solucionar este problema?, si hagueren anat 
obrint municipis a l'apicultura, tal i com s'ha promes any rere any, no quedaria cap municipi en 
prohibicions.  

Ad estes altures per als apicultors, una moratoria de 2 anys en l'aplicacio de la futura modificacio 
de la Llei de ganaderia es lo mateix que dir-los, “enguany no, pero en dos anys anem a permetre 
que vos denuncien, vos asfixien i vos perseguixquen”, els apicultors no son delincuents, 
solament volen treballar com ho fan els companyers del restant de comunitats autonomes. Se 
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senten recolzats i promocionats per governs nacionals i la Comissió Europea, i volen que 
l'APICULTURA siga apreciada i reconeguda en fets per l'Administracio Autonomica Valenciana.  

En estos temps de pandemia i crisis economica que estem travessant, en el que sectors 
productius estan cessant la seua activitat economica i s'estan tancant numerosos negocis, es el 
moment de recolzar i incentivar el desenroll economic d'activitats que poden produir-se en este 
context tan negatiu.  

 
  

DEMANEM per a la seua votacio i, en el seu cas, aprovacio al plenari de l’Ajuntament el 

següent acort: 

Aixina que demanem que s'incluixca en la proposta: 

1. Instar a la Conselleria a que no publiquen la modificacio de la Llei de Ganaderia per la 
que s'estipula com a infracció greu el no compliment de l'acort de la Pinyolà. 

2. Instar a la Conselleria a que, el determini que proponen de moratoria de dos anys, 
servixca per a que se posen a treballar i solucionar de forma definitiva un problema que 
crearen ells mateixos i que s'ha anat incrementant any rere any fins a aplegar a un punt 
insostenible per als apicultors.  

3. Instar a la Conselleria a que no publiquen l'Acort de la Pinyolà i doten als citricultors 
afectats de mides i barreres de proteccio, pero no exilien ni criminalisen als apicultors.  

4. Que se pose en valor l'apicultura de la nostra autonomia, permetent la produccio de mel 
d’Azahar d'orige “Valenciana”, reconeguda i valorada per la seua calitat, sabor i aroma 
en tot lo mon.  

5. Que es pose en valor els productes que procedixen de l'apicultura  
6. Que es permeta en Valencia (Autonomia) una apicultura en futur i que els jovens que 

s'incorporen a l'activitat no tinguen que buscar alternatives en atres comunitats 
autonomes veïnes per les traves que els posa la seua Administracio.  

 

Albal, a 15 de novembre de 2020. 

 

 

Firmat: regidor  


