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ECONOMIA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Les seccions de crèdit crítiques busquen suports
❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos i representants d’un grup de cooperatives crítiques amb el decret llei que els obliga a finançar
un fons establert per la Generalitat es van reunir ahir amb el
candidat del PP, José Ignacio Llorens, en la seua campanya
de buscar suports dels partits polítics.

BonÀrea creix a Navarra amb la segona obertura
❘ GUISSONA ❘ BonÀrea, ensenya del Grup Guissona, va inaugurar ahir la seua segona botiga a Navarra, concretament
a la localitat de Corella. Se suma a la inaugurada a l’abril a
Murchante, va informar la companyia.

Pla de suport a la dona rural catalana
❘ BARCELONA ❘ El I Programa de Dones del Món Rural i Marítim
2013-2015 ha comptat amb una inversió de 30 milions i ha
incidit en l’emprenedoria i el lideratge, la visualització i el
reconeixement de la tasca de les dones.

Creació d’ocupació “basada en el temps parcial”
❘ MADRID ❘ El Banc d’Espanya subratlla que el procés de creació d’ocupació a l’eurozona el 2015 va estar “molt basat”
en l’ocupació a temps parcial.

RECOMANACIÓ DE REG
NECESSITATS SETMANALS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS (M3/HA)

SETMANA: DEL 25 AL 31 DE MAIG DEL 2016
CULTIU
1

Pomer
Perer
Presseguer (agost)
Alfals mínim (acabat de segar)
Alfals màxim (per segar)
Presseguer (juny)
Ametller (reg suport)
Nectarina (juliol)
Presseguer (agost RDC)
Oliver (reg suport)
Panís
Evapotranspiració (ETo)
Precipitació efectiva

180
215
156
82
297
261
0
240
16
16
61
331
67

2

250
285
226
151
369
332
67
311
84
84
130
335
0

3

------62
--78
-311
0

4

252
287
228
152
372
335
68
313
85
85
131
338
0

5

254
290
230
153
375
338
68
316
85
85
-341
0

6

------0
--15
-317
65

1. Aitona (Segrià). 2. El Poal (Pla d’Urgell). 3. La Granadella (Garrigues). 4. Albesa
(Noguera). 5. Torres de Segre (Segrià). 6. Maials (Segrià).
A LA PÀGINA WEB DE RURALCAT http://www.ruralcat.net ES POT CONSULTAR LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA DEL SERVEI
METEOROLÒGIC DE CATALUNYA PER ALS PRÒXIMS 8 DIES AL SEU MUNICIPI.
Càlcul realitzat amb dades de la XAC, setmana del 18/05 al 24/05. Les recomanacions es refereixen a plantacions adultes i per
necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajusteu les dosis. Per convertir la dosi de
m3/ha a l/arbre, ha de dividir-se entre 10 el valor de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. Dades més específiques a l’eina
de recomanacions de reg de RuralCat a www.ruralcat.net o a l’Oficina del Regant (ECA de Tàrrega).

Afloren 13.700 milions
en béns a l’estranger
La xifra declarada al fisc en quatre anys s’eleva a 140.900 ||
La majoria correspon a fons, assegurances i accions
EFE

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ L’obligació de declarar
els béns i drets situats a l’estranger (model 720) ha permès
que aflorin aquest any més de
13.700 milions, la qual cosa
eleva fins a més de 140.900
milions d’euros el declarat en
els quatre anys de vigència de
la norma.
Segons va explicar ahir el
director general de l’Agència
Tributària (AEAT), Santiago Menéndez, el primer any
(2013) va ser l’exercici en el
qual més béns i drets a l’exterior van declarar per primera
vegada els contribuents, amb
91.300 milions, seguit del segon, 20.900 milions, i del tercer, 14.900 milions.
Per tipus de béns, en el transcurs d’aquests quatre anys,
s’han declarat més de 24.600
milions d’euros en comptes,
12.100 milions en immobles
i més de 104.000 milions en
fons, assegurances i accions.
Dels 13.700 milions d’aquest
any en béns i drets situats a l’es-

El director de l’Agència Tributària, Santiago Menéndez.

La UE advoca per
la convergència
en tipus de l’IVA
■ Els Vint-i-v uit van
aprovar ahir estendre el
tipus normal mínim de
l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) del 15 per
cent durant els propers
dos anys fins al 31 de
desembre del 2017, per
garantir la seguretat jurídica, segons va informar
el Consell de la UE en un
comunicat.
En aquest sentit, l’objectiu de fixar un tipus
e s t à nd a rd m í n i m en
aquest tribut és evitar les
divergències excessives
entre els règims d’IVA
dels estats membres, així com els desequilibris
estructurals i les distorsions a la competència que
podrien sorgir d’aquestes
diferències en la fiscalitat
dels estats.

INSPECCIÓ

L’Agència Tributària
investiga un miler de
contribuents per béns
ocults a l’exterior
tranger, més de 2.600 milions
han estat declarats per primera
vegada aquest any en comptes,
més de 1.000 milions en immobles i més de 10.100 milions en
fons, accions i assegurances.
Menéndez va subratllar que
continuen prenent-se declaracions presentades fora de termini per evitar les sancions per
l’incompliment.
Segons el seu parer, això és
conseqüència que l’augment

de control del patrimoni a l’estranger per la creixent captació
d’informació tributària internacional indueix més contribuents cada vegada a complir
la seua obligació.
Així, va assenyalar que el
primer any de vigència del model 720 es van prendre 131.411
declaracions i, tres anys després, aquesta xifra suma gairebé 136.500.

Inspeccionats
A més, Menéndez va informar que Hisenda continua amb
l’anàlisi dels més de 7.000 contribuents inspeccionats per no
haver presentat el model 720
havent-ho de fer, segons la informació que té l’AEAT, o bé
per fer la declaració de forma
incorrecta.
Fins ara, al voltant de 1.000
contribuents han estat carregats en el pla d’inspecció, sobre
els quals es troben en curs una
mica més de 1.100 actuacions,
de les quals en 436 casos s’han
emès ja actes o expedients
sancionadors.

RAMADERIA SECTOR PORCÍ

JARC-COAG carrega contra la conselleria
per la falta d’ajuda als porcicultors
❘ LLEIDA ❘ La sectorial del porcí de
JARC-COAG va carregar ahir
contra la conselleria d’Agricultura afirmant que “no està
a l’altura” de la situació que
travessa el sector, “ja que 41
dies després encara no ha donat cap resposta a la demanda
de finançar amb 250 euros per
verra a interès zero als productors per la crisi de preus que
han patit”. Es referia així a la
demanda efectuada per l’organització agrària centrada en

suports per als porcicultors no
integrats.
El màxim responsable de
la sectorial de porcí, Jaume
Bernis, lamenta que “mentre
que el ministeri d’Agricultura s’ha compromès a assumir
el cost dels avals dels crèdits
per a les explotacions, la consellera encara no ha ofert cap
solució a la nostra proposta de
finançament”.
En un altre ordre de coses,
cinquanta empreses càrnies

catalanes van assistir ahir a
l’assemblea general anual de
la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), acte
en el qual la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va
dir que el sector carni “és un
motor per a l’economia catalana, que té unes estratègies
que no van deslligades de les
que té la mateixa conselleria,
coincideixen en l’objectiu”, i va
destacar a més la seua vocació
exportadora.

