NOTA DE PREMSA

JARC-COAG demana al Ministeri d'Hisenda
una rebaixa estructural del mòdul de l'IRPF per fruita dolça


Actualment la tributació per aquest sistema estableix que un productor de
fruita té una renda de 37 euros, abans d’amortitzacions, per cada 100 euros
d’ingressos, quan les dades oficials dels darrers 5 anys mostren que aquest
valor està clarament sobreestimat.



L’organització agrària ha demana al Ministeri d'Hisenda, mitjançant
al·legacions al projecte d'Ordre d’estimació objectiva de l'IRPF i del Règim
Especial Simplificat de l'IVA, que com a mínim es rebaixi el mòdul a 0,11.



JARC-COAG també exigirà reduccions en la tributació corresponent al 2014,
tenint en compte totes les causes excepcionals patides pels productors
(bloqueig rus a importacions, pedregades, torbonada, etc).

JARC-COAG demana al Ministeri d'Hisenda millores fiscals ostensibles per als productors de
fruita dolça.
Per aplicar a la tributació del 2015 i posteriors, l’organització agrària considera imprescindible
una rebaixa estructural del mòdul (índex estimació objectiva del IRPF) de la fruita dolça que
actualment està fixat en 0,37 a com a mínim 0,11. La reivindicació s'ha formalitzat mitjançant
les al·legacions al projecte d'Ordre d’estimació objectiva de l'IRPF i del Règim Especial
Simplificat de l'IVA, actualment en tràmit.
L’organització agrària ha analitzat dades oficials corresponents als darrers 5 anys que
demostren que l’índex per al sistema de tributació per mòduls està sobreestimat respecte a
la situació real de les explotacions. Actualment s’estableix que un productor de fruita té una
renda de 37 euros, abans d’amortitzacions, per cada 100 euros d’ingressos, quan les dades
oficials mostren que la realitat en una explotació mitja és molt inferior.
JARC-COAG ha utilitzat per l’anàlisi els rendiments mitjos establerts pel FEGA (kg/ha) per
nectarina, préssec, pera i poma i els preus mitjos percebuts pels productors durant el període
2009-2013, publicats pel Departament d'Agricultura. Els resultats mostren rendiments nets
mitjans negatius i uns mòduls estimats d'entre 0,11 per nectarina i 0,03 per poma.
Respecte a la tributació corresponent al 2014, l’organització agrària considera
imprescindible aplicar reduccions del mòdul per diferents causes excepcionals, que
escapen totalment al control dels pagesos, per afectacions territorials concretes
(pedregades, torbonada, etc) o generals (bloqueig rus).
Aquesta demanda no només obeeix a la necessitat de recolzar el sector per suportar la
crítica campanya d'enguany, marcada per una crisi de preus agreujada pel bloqueig rus a
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importacions agroalimentàries europees, sinó a l’obligació que té l'Administració de l'Estat de
regularitzar una situació que penalitza als productors de fruita des de fa anys.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:



David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.38.16.63

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Aclariment:
[1] Segons l’anàlisi fet per l’equip tècnic de JARC, en base a les dades oficials del FEGA i del
DAAM esmentades a la nota de premsa, un productor de pomes de mitjana en els darrers 5
anys ha tingut una renda de 3 euros, abans d’amortitzacions, per cada 100 euros d’ingressos,
un de pera de 5 euros, un de préssec de 9 euros i un de nectarina d'11 euros.
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