NOTA DE PREMSA.

Condicions climatològiques nefastes per la verema a part de Tarragona

JARC-COAG demanarà reducció de mòduls de l'IRPF
per als viticultors afectats


Les pluges de setembre, un excés d’humitat i el fort contrast tèrmic de molts dies, han
ocasionat pèrdues de més de 20% de la collita, i obliguen als agricultors a no collir
algunes parcel·les per garantir la qualitat del most.



Les zones més afectades han estat el Priorat, la Terra Alta, i en general, les zones amb
varietats més tardanes de Tarragona.

JARC-COAG informa que les condicions climatològiques d’aquest més de setembre han estat
nefastes per la verema a les zones amb varietats més tardanes de Tarragona. Episodis de
pluges, seguits de nits humides i dies amb fortes puntes de calor, han ocasionat unes pèrdues
de més del 20% de la collita, arribant a l’extrem d’haver de deixar parcel·les sense collir per
garantir la qualitat del most.
Les varietats més afectades han estat les negres, com a conseqüència de que els agricultors
han hagut de retardar la recol·lecció a l’espera d’obtenir el punt òptim de maduració, que a
sobre, finalment en molts casos no ha arribat.
Davant aquesta situació, l’organització agrària reclamarà a l’Agència Tributària mesures de
recolzament reals per tots aquells productors que, com en aquest cas, pateixin pèrdues
econòmiques importants durant aquest any degut a fenòmens que evidentment no poden
controlar ni prevenir, i que afecten molt negativament les seves explotacions.
Concretament, es demana una rebaixa dels mòduls aplicats en la declaració del IRPF 2014
pels contribuents en estimació objectiva, aplicar una partida per a costos directes vinculats als
danys per als empresaris agraris en estimació directa, i poder aplicar la lliure amortització dels
béns.
Per més informació:
-

Josep Balsebre, president de JARC a Tarragona i viticultor afectat (Tel. 620 513 033)

Tarragona, 7 d'octubre de 2014

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya – JARC
Ulldecona, 21-31, 1a (Casa de l’Agricultura) - 08038 Barcelona - 934 510 393
www.jarc.cat - info@jarc.cat

