NOTA DE PREMSA.

Tarifes elèctriques i sector agrari

JARC-COAG reclama contractes de campanya flexibles per a que
els regants paguin pel que realment consumeixen
-

Les rebaixes fiscals anunciades pel Govern són positives i suposen un respir pel sector,
però no compensen el sobrecost de 250 milions d’euros en la factura elèctrica per al
reg dels darrers 6 anys.

JARC-COAG valora de forma positiva les mesures anunciades pel Govern per a atenuar una
mica el brutal increment de la factura elèctrica sobre el reg, tot i que considera que no
compensen el sobrecost de 250 milions que acumula el sector des de l’any 2008. La Ministra
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, ha anunciat aquesta
decisió, acordada conjuntament amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per a
introduir en la reforma fiscal una exempció del 85% del impost especial de l’electricitat per als
regants i un ajust en el règim de mòduls, definitiva i estructural. Els canvis en el règim de
mòduls tindran efectes ja el 2014, mentre que l’exempció del impost especial serà a partir de
2015. Aquestes mesures tindran un impacte d’uns 650 euros de mitja per explotació.
Els representants de JARC-COAG emfatitzen que "la pressió" del sector ha permès que
Hisenda accepti les mesures fiscals per compensar als regants per l’increment sobre el terme
de potencia de l’estiu passat (del 200%), però no per l’augment en concepte de potencia i
d’energia del 2008, del 50 %. En aquest sentit, reivindiquen major flexibilitat, per a que els
agricultors puguin ampliar contractes temporals o de campanya de 5 fins a 8 mesos sense
penalització, aconseguint que el sector pagui pel que realment consumei", donada la
estacionalitat del regadiu a Espanya.
Actualment, el nombre d’explotacions de regadiu a Espanya excedeix el milió, amb una
superfície de reg d’uns 3,5 milions d’hectàrees, que suposen el 14% de la superfície agrícola
útil (SAU), el 6% de la superfície total espanyola y el 55% de la producció final agrícola
nacional. Mentre que Catalunya té una superfície total de 3.210.654 ha, de les quals 1.166.543
ha són superfície agrícola útil (SAU), i el regadiu ocupa aproximadament el 27% de la SAU i
el 9,5% de la superfície total de Catalunya.
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