NOTA DE PREMSA

JARC es torna a oposar frontalment
al cànon de l’aigua per explotacions ramaderes


Consideren que continua sent il·legal, perquè l’Agència Catalana de l’Aigua té intenció
de cobrar-lo a determinades explotacions ramaderes com a contrapartida per uns
serveis que no reben.



L’Organització denuncia que el Govern vol introduir-lo novament per la porta del darrere,
ja que no l’han inclòs en la versió prèvia de Avantprojecte de llei de mesures fiscals
valorat al CTESC, i a més no s’ha tractat amb el conjunt del sector, tal i com s’acordà a
finals de 2013.



A més és inacceptable que se’ls vulgui incrementar encara més la pressió impositiva,
perquè això els hi resta capacitat competitiva en un moment especialment difícil, en
que per exemple una granja de porcí mitjana te unes pèrdues setmanals a l’entorn dels
1.500 euros com a conseqüència dels efectes del bloqueig rus.



L’organització agrària manté contacte amb la resta de representants del sector ramader
català per tornar a fer front comú contra l’aplicació d'aquest cànon, i ha demanat als
grups parlamentaris que presentin esmenes a l’Avantprojecte.

JARC vol denunciar que el Govern ha introduït de nou per la porta del darrere el cànon de
l’aigua per a les explotacions ramaderes dins l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals,
financeres i administratives. Aquest no constava en la versió que unes setmanes abans es va
sotmetre a valoració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), un
òrgan consultiu i d’assessorament del Govern, del qual JARC forma part. A parer de
l’Organització, aquesta omissió és preocupant, més tenint en compte que prèviament l’ACA
havia aprovat el seu pressupost preveient-lo, amb el vot contrari del sector agrari, i
particularment d’aquesta organització agrària, i per tant, no s’entén com un aspecte tan
important pot no aparèixer en l'Avanprojecte que es valorà al CTESC.
JARC ha contactat amb les diferents organitzacions representatives dels sectors ramaders
catalans amb la voluntat de mantenir el front comú creat l’any passat, per tal d’aturar un
cànon inacceptable i que perjudica encara més la viabilitat de les explotacions de
Catalunya, i que no s’aplica en cap altra Comunitat autònoma.
La proposta que ara fa el Govern, centra l’aplicació del cànon en les explotacions de major
dimensió, mantenint la progressivitat en la implantació. L’any passat el sector va qüestionar
obertament la legalitat del cànon, i s’aconseguí aturar-lo, i ara l’aplicació segueix sent
incorrecta, perquè l’Agència Catalana de l’Aigua té intenció de cobrar-lo a les explotacions
ramaderes com a contrapartida per uns serveis que no reben. Els representants de JARC
recorden que les explotacions ramaderes han fet els últims anys un gran esforç per millorar la
gestió de l’aigua i de les dejeccions ramaderes de les seves explotacions. Respecte el servei
de sanejament, les aigües residuals es gestionen juntament amb les dejeccions ramaderes i
no es realitza cap abocament d’aigües residuals. A més, pel que fa a les despeses de l’ACA
que es puguin imputar a la planificació, cal tenir en compte que no es poden repercutir
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mitjançant el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes ubicades fora de l’àmbit de les
conques internes de Catalunya.
L’Avantprojecte de llei es troba actualment en tràmit parlamentari, pel que JARC també ha
iniciat contactes amb els grups parlamentaris demanar-los que presentin esmenes a
l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Jaume Bernis, responsable del sector porcí de JARC i de COAG (tel. 649.193.575)

Barcelona, 5 de desembre de 2014
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