EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector agrari és el principal motor de l’economia del nostre poble, i a la vegada de les
nostres terres i de Catalunya.
Les baixes liquidacions dels preus de la fruita de pinyol (que és la més predominant), i
que molts pagesos i pageses ja han començat a rebre en aquestes setmanes, fa que
calguin mesures de suport a la pagesia i fer front al desequilibri que pateix la producció
en relacions comercials al llarg de la cadena de valor de la fruita.
La greu situació de preus baixos, que comença a percebre cada pagès, - moltes
liquidacions sota preu de costs-, juntament amb la impossibilitat que moltes explotacions
puguin fer front a les despeses que es generen aquest any, i que també fa perillar la
seva viabilitat per poder començar la campanya de l’any 2020, i amb el greuge que això
pot comportar, amb l’abandonament de les seves propietats i la pèrdua de més pagesos i
pageses dins del sector agrari.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, adopta el següent
ACORD:
1) Instar al Govern de l’Estat a:
-

Establir, urgentment, una ajuda d’estat als productors de fruita dolça, amb
l’objectiu de dotar de liquiditat al sector per poder fer front als costos de
producció de la propera campanya. A fi i efecte, de garantir el manteniment de
l’activitat pagesa al municipi, dins del marc dels ajuts de minimis en el sector
agrari.

-

Adequar la fiscalitat i tributs que graven l’activitat del sector agrari, en especial
el fructícola, i especialment, l’adequació de mòduls de l’IRPF 2019, increment
del percentatge de despeses de difícil justificació (pels que tributen en el
sistema d’estimació directa de l’IRPF 2019), una exempció dels pagaments
que s’han de fer a la Seguretat Social, l’exempció de l’IBI de rústica amb
compensació per part de l’Administració General de l’Estat als ajuntaments,
entre altres que s’hi puguin escaure,
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5-MOCIÓ PER MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI DE LA FRUITA DOLÇA
PER A L’ANY VINENT

Establir una ajuda d’estat per promoure el desenvolupament econòmic del
sector fruiter consistent en:
o

Ajudes a la inversió, per un nou Pla de reconversió.

o

Ajudes a l’abandó de la capacitat de producció, un Pla d’arrancada de
5.000 hectàrees, a nivell estatal, per aquella pagesia que vulgui
canviar la producció de préssec i nectarina per altres conreus.

o

Temporalment, no permetre l’ús d’ajuts a les Organitzacions de
Productors, per realitzar noves plantacions de préssec i nectarina.

o

La transposició urgent, per part de l’Estat, de la Directiva (UE)
2019/633, de 17 d’abril de 2019, relativa a las pràctiques comercials
deslleials en les relaciones entre empreses en la cadena de
subministrament agrícola i alimentari. A fi i efecte que, en primer lloc,
s’estableixi un percentatge de quota de mercat per a la indústria
agroalimentària, la distribució i el comerç minorista a partir del qual
sigui considerat posició de domini en un mercat de referència. En
segon lloc, posar fi a la deficient regulació dels contractes de dipòsit,
font d’abusos i competències deslleials a la pagesia. Finalment, poder
modificar la regulació de la venda a pèrdues de tal manera que
inclogui, a més del preu de compra del producte en origen, els costos
fixos i variables de condicionament, transformació i comercialització
d’aliments.

2) Instar al Govern de la Generalitat a:
o

o

Establir ajudes a la creació d’agrupacions de productors, sota
qualsevol fórmula, per fomentar la col·laboració i organització entre la
pagesia.
Establir ajudes a la concentració parcel·laria, per realitzar unitats
productives competitives als regadius històrics de Lleida.

3) Instar a la Diputació de Lleida i els diferents Consells Comarcals de la nostra
demarcació, com a ens supramunicipals del Territori, a recolzar aquesta moció.
4) Transmetre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya,
al Ministeri d’Agricultura i al Ministeri d’Hisenda, perquè iniciïn tots els tràmits
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-

oportuns per ajudar a un sector tant desfavorit com és el de la Fruita Dolça a
les Terres de Lleida, amb les mesures fiscals sol·licitades.
5) Fer sabedors de la present Moció a la Delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya, i al Departament de Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.

L’Alcalde,
Ramon Cònsola Palau
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