
9.1.- MOCIÓ PER A LA PETICIÓ DE MÒDULS EN L’IRPF EN EL SECTOR AGRARI ARRAN 
DE LES PEDREGADES

Tal  com  ha  transcendit  als  mitjans  públics,  en  data  29  d’abril  de  2018,  el  nostre 
municipi va patir  una pedregada causant danys molt considerables a la producció de 
fruiters, estimant-se  que  els  danys suposen una superfície afectada (ha) en fruita 
pinyol de 107 i , percentatge de 20-50, i una superfície afectada (ha) 106 de fruita llavor 
i percentatge de 20-50 segons dades del DARP.

Per una altra banda, la temporada d’enguany s’ha vist perjudicada també per una greu 
baixada de preus,  la  gran distribució,  especialment europea,  està alentint les  seves 
peticions  de  compra  de  fruita  d’os  en  un  intent  de  frenar  els  preus  de préssecs  i 
nectarines i fins i tot baixar-los i modulen el mercat maximitzant el benefici a costa 
d’ofegar el productor. Els actuals nivells de preus no es corresponen amb la lògica de 
l’oferta  i  la  demanda.  Aquestes  circumstàncies  agreugen encara  més  la  ja  precària 
situació econòmica dels pagesos que venen suportant els darrers temps.

Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell:

Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda  a través de la Subdelegació del 
Govern  a  Lleida,   que  en  consideració  als  danys  causats  al  sector  agrari  per  la 
pedregada esmentada, es resolgui l’atorgament d’ajuts directes al col·lectiu perjudicat 
esmentat,  o  bé  la  reducció  dels  mòduls  aplicables  a  les  activitats  agrícoles  que 
determinen el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode 
d’estimació objectiva de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

Segon.-  Comunicar  aquest  acord a la  Subdelegació  del  Govern a Lleida,  als  efectes  
oportuns. 

Bell-lloc d’Urgell,  data de la signatura electrònica. 

L’alcalde

Carles Palau Boté
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