NOTA DE PREMSA

JARC-COAG reclama a Hisenda que inclogui la fruita i el porcí en els sectors
amb reduccions de mòduls per l’IRPF 2015

•

L’ordre ministerial, publicada el passat divendres al BOE, exclou els dos àmbits de les
rebaixes fiscals generals a Catalunya, malgrat tots dos hagin patit greus crisis en els
darrers anys

•

Més enllà de les peticions per danys climàtics per una campanya determinada,
l’organització agrària està demanant des de novembre de 2014 reduccions
estructurals pels mòduls en la fruita per les crisis de preus i el veto rus, que provoquen
un càlcul sobreestimat de l’índex de l’IRPF

•

JARC-COAG adverteix que el DARP va reconèixer danys per sobre el 50% en finques
de cereal i fruita de les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la
Noguera com a conseqüència de les tempestes d’estiu i que ara no es troben dins dels
conreus amb disminucions fiscals

L’organització agrària JARC-COAG exigeix al Ministeri d’Hisenda que la reducció de mòduls
per l’IRPF de la campanya 2015 s’apliqui de forma generalitzada per tots els productors de
fruita dolça i ramaders del sector porcí de Catalunya. A l’ordre ministerial, publicada el passat
divendres al Boletín Oficial del Estado (BOE), els productors de fruita i els ramaders de porcí
catalans s’han quedat fóra de la rebaixa dels índexs del rendiment net mitjançant l’estimació
objectiva (mòduls). Per a l’entitat agrària, aquesta decisió resulta “sorprenent i inadmissible”,
després que els dos sectors hagin patit vàries campanyes amb episodis de danys climàtics,
crisis de preus i unes cotitzacions en origen per sota els costos de producció.
De fet, JARC-COAG ja va demanar des del mes de novembre de 2014 una reducció
estructural dels mòduls pel sector de la fruita dolça (igual que la que es va concedir a l’olivera
pel 2013) com a conseqüència d’uns preus per sota els costos de producció i uns marges
comercials gairebé inexistents que posen en perill la continuïtat de l’activitat de moltes
explotacions. A més, des de l’organització es recorda que el càlcul de l’índex de l’IRPF pels
fructicultors està sobreestimat i els penalitza.
Sectors productors i conreus, exclosos
Dels sectors més afectats per la crisi de preus (llet, fruita, porcí i conills), l’ordre ministerial
també ha exclòs de les reduccions al porcí intensiu, que acumula preus per sota els costos de
producció des de l’octubre de 2015. Per a JARC-COAG, aquesta situació perjudica greument
els ramaders catalans del sector porcí, que no poden beneficiar-se d’una rebaixa de la
pressió fiscal.
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JARC-COAG alerta que el DARP va admetre danys per sobre del 50% a explotacions de fruita
i cereal de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues en la seva
valoració de les pedregades del passat mes d’agost, mentre que aquests conreus també han
quedat exclosos de les reduccions de mòduls de l’IRPF.
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Joan Carles Massot i Farré, president de JARC-COAG Lleida: Tel. 635.556.658
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