NOTA DE PREMSA

Davant l'asfixiant falta de liquiditat després de diversos anys amb preus per sota de costos

El sector de la fruita dolça reclama a la Ministra d'Agricultura mesures de
suport urgents perquè els productors puguin afrontar la propera campanya

•

Reduccions fiscals, ajudes i moratòries per als préstecs contrets, crèdits tous i
condonació de les quotes a la Seguretat Social, entre les actuacions sol·licitades.

Barcelona, 15 de desembre de 2017. JARC, ha contribuït molt a definir les peticions que
COAG, organització estatal a la qual pertany, ha traslladat a Ministra d’Agricultura, Isabel
García Tejerina, conjuntament amb altres entitats representatives del sector de la fruita a
l’Estat espanyol (ASAJA, UPA i Cooperativas Agroalimentarias de España).
En aquest sentit, han reclamat solucions urgents per assegurar la viabilitat de les explotacions i
possibilitar que els agricultors afrontin la propera campanya. En concret, han sol·licitat
mesures de caràcter financer i fiscal, com la reducció a zero dels mòduls per a la fruita dolça
en el càlcul de la renda del 2017 i l’ampliació de la partida de despeses de difícil justificació
del 5% al 10% per a aquells que opten per l'estimació directa simplificada, l’establiment
immediat d'una línia d'avals de SAECA, ajudes i moratòries per als préstecs contrets i
establiment de línies de finançament bonificades i crèdits tous per afrontar la futura
campanya, la condonació de les quotes a la Seguretat Social, la condonació de l'Impost
sobre Béns Immobles (IBI) i la recuperació del màxim percentatge de subvenció estatal en la
contractació de l’assegurança de la fruita.
Després de diversos anys en els quals els preus en origen (fructicultors) a les diferents zones de
producció han estat baixos o molt baixos, provocant la reducció dels ingressos i
l’abandonament d'explotacions, la situació actual és molt complicada i les perspectives per
afrontar la futura campanya són molt negatives per falta de liquiditat. A això, cal sumar
l'increment constant dels costos de producció, l'estancament del consum, el col·lapse del
mercat europeu (veto rus), les pràctiques comercials abusives de la distribució o les dificultats
generades per la sequera i la falta d'accés a l'aigua.
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NOTA DE PREMSA
El sector és conscient de que es tracta d'un problema estructural que ha de ser abordat en
profunditat i, en aquest sentit, s'ha traslladat al MAPAMA un clar reconeixement pels treballs
que s'estan realitzant per avançar en la solució dels problemes a mig i llarg termini, a través de
la definició, amb el sector, d'un Pla Estratègic. No obstant això, les organitzacions consideren
que, a més d'actuacions estructurals, cal engegar urgentment una sèrie de mesures
d'aplicació immediata, perquè els fructicultors puguin arribar a utilitzar les establertes a mig i
llarg termini, i no es vegin obligats a abandonar la seva activitat.
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