rEfOrmA fIsCAl
APORTACIONS QUE PROPOSA L'INSTITUT AGRÍCOLA
L'INSTITUT AGRÍCOLA com a patronal agrícola, ha fet arribar a Foment del Treball i a la CEOE les
propostes fiscals perquè juntament amb les propostes dels atres sectors econòmics, tant Foment com
CEOE puguin presentar al Govern central. Tot seguit us transcrivim el document que varem presentar.

Activitats agràries amb tipus reduït de l’IVA:
Inclusió de la venda de flors i plantes ornamentals, i la
realització de treballs forestals d’obertura de camins i
pistes forestals, dins del tipus reduït de l’Impost sobre el
Valor Afegit.
Actualment aquestes activitats estan subjectes al tipus
general del 21%, el que suposa una discriminació impositiva respecte de productes i activitats molt similars que es
troben subjectes al tipus reduït (10%) com ho són la venda
de llavors ─ article 91.Uno.1.8º de la Llei 37/1992 ─ o la tala
i/o neteja de boscos ─ article 91.Uno.2.3 de la Llei 37/1992.
Per tant, per congruència, les activitats esmentades - venda
de flors i plantes ornamentals, i la realització de treballs
forestals d’obertura de camins i pistes forestals - s’haurien
d’incloure en els preceptes esmentats, aplicant-se’ls el
tipus reduït .
Aplicació del tipus reduït de l’IVA al servei de subministrament elèctric per a reg agrícola:
Fins no fa molts anys el consum elèctric per al reg disposava d’un preu reduït en aprofitar les hores vall nocturnes,
però això va desaparèixer. Així mateix, també es va variar
l’aplicació del tipus reduït de l’IVA pel tipus general.
El preu de l’aigua de reg és un cost econòmic molt important en l’agricultura, especialment perquè per obtenir les
màximes produccions les plantes necessiten una aportació
d’aigua suplementària a la de pluja. I especialment amb el
nostre clima mediterrani, amb pluges escasses i irregulars,
de manera que el reg serveix per compensar-ho. Però cada
vegada més l’abastiment d’aigua de reg ha de buscar-se
a majors profunditats, i això comporta haver de bombar, i,
conseqüentment, una despesa d’energia elèctrica.
Per tant, s’entén just que es modifiqui l’article 91.Un.2.3 de
la Llei 37/1992 perquè incorpori, com a servei al que se li
apliqui el tipus reduït d’IVA ( 10%), “el suminstro de energía
eléctrica para el riego agrícola" o text similar.

Consideració de les empreses de serveis agraris com
una activitat econòmica pròpia del sector agrari:
Aquestes activitats es realitzen, en molts casos, per empresaris agraris que presten serveis a altres tercers empresaris
agraris, utilitzant maquinària pròpia. Actualment aquesta
prestació de serveis està sotmesa al tipus reduït d’IVA si
no se supera un volum de facturació. Però aquesta xifra
és relativament baixa i a la pràctica pocs poden acollir-se,
amb la qual cosa han d’aplicar el tipus general, la qual cosa
encareix els seus serveis. Per tant, en vistes a la no discriminació fiscal de la prestació d’aquests serveis respecte
d’altres prestacions amb tipus reduït, i per afavorir el lliure
exercici d’activitats i serveis, ha de desaparèixer la limitació
de facturació econòmica.
També, a la vista dels beneficis econòmics per al sector
agrari l’exercici d’aquestes activitats, i per reduir la càrrega
impositiva de les empreses agràries, haurien de poder emprar combustible gasoil bonificat.
Conseqüència de tot això és que hauria de:
•
•

•

Suprimir els apartats 1r i 2n de l’article 124.2 i l’apartat
dos de l’article 127 de la Llei 37 /1992 de l’ Impost sobre
el Valor Afegit .
Establir un apartat 9 a l’article 46 del Reial decret 1624/
1994 ( Reglament de l’IVA ) , amb el següent o similar
text : “9. Cualquier otra actividad que se requiera realizar
en una explotación agrícola, ganadera, forestal, para
una adecuada gestión y provacho de la misma."
Incloure , al final de l’apartat a de l’article 54.2 de la Llei
38/1992 d’impostos especials, del següent text: “(...) y
las empresas de trabajos y servicios agrarios."

Anul·lACIó dE l’APlICACIó dEl CànOn dE l’AIguA A lEs ExPlOtACIOns rAmAdErEs
El Projecte de Llei d’acompanyament dels Pressupostos del 2014, anomenada “Llei de mesures fiscals, administratives,
financeres, i del sector públic” incorpora ─article 14─ la finalització de l’exempció del cànon de l’aigua per a les explotacions
ramaderes, modificant l’article 71.3 del Decret legislatiu 3/2003 pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
Entenem que la imposició d’aquest cànon a les explotacions ramaderes ─actualment exempt─ provocarà un increment dels
costos en la producció ramadera que, en la majoria dels casos, no podrà ser assumida. Per tant, cal que es retiri aquesta
modificació fiscal.
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