NOTA DE PREMSA

JARC-COAG alerta que els canvis normatius en l’ajut a la incorporació
de joves poden suposar problemes fiscals per als perceptors


Davant les nombroses modificacions, l’organització agrària ha celebrat una
xerrada informativa a Calaf, per tal d’assessorar correctament els joves que
vulguin incorporar-se professionalment al sector agrari.



També s’ha informat sobre el nou ajut agroambiental per la gestió de
fertilitzants, inclòs a l’actual Programa de Desenvolupament Rural (PDR), que
recolza la tasca dels productors per la contínua millora de la sostenibilitat i
eficiència de l’activitat agrària.

La normativa que regula els ajuts a la incorporació de joves al camp català ha patit
diverses modificacions. És per això que JARC-COAG ha organitzat una xerrada
informativa a Calaf per assessorar els joves que vulguin acollir-s’hi. Aquesta xerrada se
suma a les que ja s’han fet arreu de Catalunya durant els mesos de gener i febrer.
L’organització agrària destaca que la nova normativa podria suposar problemes
fiscals per als perceptors, perquè s’estableix que l'import concedit serà una prima, i per
tant s’haurà de declarar íntegrament en l’any de pagament, i no com es feia abans,
en funció de l’amortització. L’organització agrària considera que, lamentablement,
aquest aspecte pot incrementar els frens dels emprenedors que vulguin establir-se com
a professionals al sector agrari.
Davant l’envelliment d'aquest sector, JARC-COAG creu que cal facilitar el màxim
l’accés dels joves, per tal que aquesta activitat econòmica bàsica pugui tenir
continuïtat, i contribuir al desenvolupament de les zones rurals. Destaquen que, segons
dades de la Comissió Europea, només el 5,3% dels agricultors espanyols tenen menys
de 35 anys, mentre que el 56,3% superen els 55 anys.
En aquesta xerrada també s’ha informat als productors sobre el nou ajut
agroambiental per la gestió dels fertilitzants, inclòs dins el PDR 2015-2020. Aquest pretén
fer un pas més en la millora de les pràctiques agràries relacionades amb la fertilització
dels conreus, aspecte especialment interessant pels productors de cereals d’aquesta
zona de Catalunya.
Finalment s’ha informat sobre el suport econòmic i els requisits que cal complir per
realitzar inversions a les explotacions agràries per fer-les més competitives, així com
del suport a la diversificació de l’activitat agrària amb altres actuacions
complementàries, no estrictament agràries.
Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb


Isabel Vidal i Marsal, presidenta de JARC-COAG a Barcelona (Tel. 687 055 962)

Barcelona, 20 de març de 2015.

