JARC-COAG exigeix al Ministeri d'Hisenda
reduccions dels mòduls de l'IRPF per als productors de Lleida


L’organització agrària deixa clar que després d’una campanya nefasta la
reducció dels mòduls de l’IRPF per adversitats climàtiques ocurregudes el 2014
és innegociable.



JARC-COAG recorda que també ha demanat una rebaixa estructural del
mòdul de l’IRPF per a tots els productors de fruita dolça de Catalunya, perquè la
productivitat establerta per a aquest sector està sobreestimada i penalitza
encara més els fructicultors. El President de JARC-COAG Lleida considera que
és una vergonya que a hores d'ara el Ministeri d'Hisenda encara no hagi donat
resposta a la seva petició.

L’organització agrària exigeix a l’Agència Tributària mesures de recolzament per als productors
lleidatans que l’any passat han patit pèrdues econòmiques importants a causa de fenòmens
meteorològics, que evidentment no poden controlar ni prevenir, i que han afectat molt
negativament la productivitat de les seves explotacions.
Concretament, es demana una rebaixa dels mòduls aplicats a la declaració de l’IRPF 2014 pels
contribuents en estimació objectiva, és a dir, una reducció en proporció a l’afectació en la
producció que els agricultors ha tingut als diferents municipis lleidatans.
Les adversitats climatològiques que el 2014 més han afectat més durament les comarques de
Lleida han estat:
Les pedregades:
-

Pla de Lleida: Han colpejat a una quarantena de municipis, afectant especialment als
conreus de fruita dolça, en què les pèrdues han estat entre un 50% i un 85% de la collita.
Pla d’Urgell, Urgell, Les Garrigues i La Noguera: Una vintena de municipis han patit
pèrdues del 50 al 85 % en conreus de fruita dolça, cereal i horta.

Sequera:
Almenar, Alguaire, Alfarràs i Torrefarrera (Segrià) han patit pèrdues d’un 50% en les
plantacions de cereals.
D'altra banda, recorden que el novembre de l'any passat van demanar una rebaixa estructural
del mòdul de l’IRPF per a tots els productors de fruita de Catalunya, perquè aquest índex està
clarament sobreestimat, i per tant, penalitza molt, any rere any, els fructicultors. Joan Carles
Massot, President de JARC-COAG a Lleida, considera una vergonya que a hores d'ara el Ministeri
d'Hisenda no s'hagi dignat ni a respondre la seva petició.
Finalment destaquen que no s’ha d’oblidar que el sector de la fruita dolça lleidatà ha patit una
campanya nefasta provocada per una crisi de preus que s’ha vist agreujada pel bloqueig rus,
per tant, reclamen, una vegada més, mesures de recolzament en tots els àmbits possibles per
als productors afectats per aquesta situació.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Joan Carles Massot (President de JARC a Lleida): Tel. 635 556 658

Lleida, 3 de febrer de 2015.

