NOTA DE PREMSA

JARC-COAG exigeix al Ministeri d’Hisenda reduccions dels mòduls de
l’IRPF per als productors de Tarragona


L’organització agrària considera que aquesta reducció és innegociable per
compensar les pèrdues derivades de les adversitats climàtiques
ocorregudes el 2014.



La vinya ha estat un dels cultius més perjudicats, amb pèrdues de fins a un
50% en comarques com el Priorat o l’Alt Camp. Precisament, aquesta última
comarca ha patit danys també en les collites de cereals, olivera i fruits secs.



També demanen compensació per als productors d’arròs del Baix Ebre, que
han patit pèrdues de fins el 40% de la collita pel cargol poma, així com per
les minves d'entre un 30 i un 60% que el "pixat" ha suposat en la producció
de cítrics.

JARC-COAG exigeix a l’Agència Tributària mesures de recolzament per als productors de les
comarques de Tarragona que aquest any passat han patit pèrdues econòmiques importants a
causa de fenòmens meteorològics que, evidentment, no poden controlar ni prevenir, i que han
afectat molt negativament la productivitat de les seves explotacions.
Concretament, es demana una rebaixa dels mòduls aplicats a la declaració de l’IRPF 2014 pels
contribuents en estimació objectiva, és a dir, una reducció en proporció a l’afectació en la
producció que els agricultors han tingut als diferents municipis tarragonins.
Les adversitats climatològiques que han afectat més durament les comarques tarragonines
aquest 2014 han estat la pedra i la pluja:
Pedra:
-

L’Alt Camp ha estat una de les comarques més afectades. Els municipis d’Alcover, El
Milà, El Rourell, Els Garidells, Figuerola del Camp, La Masó, Nulles, Puigpelat, Vallmoll i
Valls han patit pèrdues d’entre el 30% al 60% en cultius com la vinya, els fruits secs,
l’olivera i els cereals.

Pluja:
-

Vinya: La pluja que ha caigut en els moments més avançats de la maduració del raïm
ha provocat pèrdues del 50% de la collita a tots els municipis del Baix Penedès, l’Alt
Camp, el Priorat, el Tarragonès i la Terra Alta, i també en alguns de la Conca de Barberà.

-

Cítrics: Les comarques del Montsià, el Baix Camp i el Baix Ebre han tingut pèrdues
d’entre un 30% i un 60% de la collita. La pluja que ha caigut, juntament amb les
temperatures altes, han acabat generant el ‘pixat’ dels cítrics, un problema que s’ha
afegit a la greu crisi de preus que pateix el sector citrícola. En aquest sentit, JARC-COAG
ja va demanar a Agroseguro una millora de les condicions de cobertura del ‘pixat’.

-

Afegir que alguns dels municipis del sud de Tarragona que han perdut part de la collita
de cítrics, també han patit danys en els cultius d’olivera (40%) i fruita dolça (60%).

Finalment, el representants de JARC-COAG també demanen reducció de mòduls per
compensar els productors d'arròs de la comarca del Baix Ebre, que han patit pèrdues de fins el
40% de la collita pel cargol poma.

Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Josep Balsebre (President de JARC a Tarragona): Tel. 620513033

Tarragona, 18 de febrer de 2015.

