NOTA DE PREMSA

JARC aconsegueix que l'Agència Tributària inclogui gran part de la reducció
de mòduls de l’IRPF proposats per als productors que van patir adversitats
climàtiques el 2013
•

L'Organització agrària considera que s’hauria d’haver donat resposta també als productors d’arròs
de les Terres de l’Ebre.

•

Reivindica que l'Administració vetlli per a que la reducció tingui en compte la totalitat dels
productors afectats, recollint les diferents orientacions productives i afectacions locals.

JARC valora positivament que s’hagi acceptat la seva petició de reducció de mòduls de l'IRPF per les
activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals. L’Ordre que ho
estableix, publicada avui pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, és d’aplicació al període
impositiu 2013.
Les propostes de mòduls que aportà JARC a l’AEAT recollien la situació dels productors catalans que
van comunicar a JARC les conseqüències de fenòmens climàtics o meteorològics en les seves
explotacions.
La sol·licitud que efectuà l’Organització beneficiarà els sectors de l’apicultura, cereals, cítrics, farratges,
fruita dolça, fruita seca, horticultura, oleaginoses, olivera i vinya, a més de conreus molt concrets com
el garrofer. No obstant, l’Ordre no ha inclòs el sector de l’arròs malgrat també s’havia demanat, essent
el 2013 un any nefast en algunes comarques per les pèrdues de producció patides, de fins el 70% en
alguns casos.
La reducció de mòduls demanada, i ara publicada, assoleix en algun cas el 80%, però depèn del
municipi i el tipus de producció de què es tracti. Així, als productors se’ls aplicarà un interval de
reducció d’entre el 30% i el 80%.
JARC va demanar a Agència Tributària la reducció de mòduls per a aquells productors que van patir
pèrdues econòmiques importants durant l’any passat, degut a fenòmens que evidentment no poden
controlar ni prevenir, i que afecten molt negativament les seves explotacions.
JARC va destacar en el seu escrit a l’AEAT que malauradament en moltes zones, a més, van coincidir
diverses afectacions, fet que va multiplicar més l’efecte negatiu sobre els productors.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•

Francesc Boronat i Sans (President de JARC a Catalunya): Tel. 628 754 181

Barcelona, 16 d'abril de 2014.
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