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Rebaixa'de moduls agraris en S4 
pobles de Lleida per inclemencies 
Per a diferents productes, des de cereal s i vinyes fins a produccions de fruita dolc;a 
o fruita seca 11 En I'IRPF del 2020 que s'ha de presentar aquesta primavera 
I LLEIDA I EIs agricultors d'un to
tal de 54 municipis de Lleida 
tindran rebaixes en els moduls 
de l'IRPF del 2020 després d'ha
ver patit perdues per raons me
teorologiques en la campanya 
passada, com poden ser casos 
de pedra o gelades. 

El BOE va publicar ahir l'or
dre del ministeri d'Hisenda que 
estableix la reducció d'acord 
amb la proposta del ministeri 
d'Agricultura. 

En cohcret, l'ordre inclou 
Albesa, Alfés, la Sentiu de 
Sió, Seras, Sunyer, Torre-sero
na, Aleanó, Alpicat, la Granja 
d'Escarp, Alearras, Bellcaire 
d'UrgelI, Massalcoreig, Sarroca 
de Lleida, Alas de Balaguer, Ba
laguer, Gavet de la Conca, Isona 
i Conca DelIa, Llimiana, Tremp, 
Anglesola, Bellpuig, Preixana, 
Tarrega, Aitona, els Alamús, 
Albatarrec, AIguaire, Almatret, 
Arbeca, Aspa, Benavent de Se
gria, les Borges Blanques, Cor
bins, Llardecans, Lleida, Maials, 
Montgai, Montoliu de Lleida, 
Sudanell, Torrebesses, Torrefar
rera, Castellar de la Ribera, Lla
durs, la Molsosa, Oliana, Ponts, 
Torres de Segre, Castell de Mur, 
Conca de Dalt, Salas de Pallars, 
els Plans de Sió, Gimenells i Pla 
de la Font i Soses. 

Depenent deIs termes muni
cipals, es preveuen reduccions 
per a determinats productes, des 
de cereals fins a fruita dol¡;:a, 
passant per vinyes i fruita seca. 

El subdelegat del Govero es
panyol a Lleida, José Crespín, 
va assenyalar que l'ordre del 
BOE "suposara una rebaixa de 
la base imposable per als em
presaris agraris de 54 munici
pis de la provIncia de Lleida, 
la majoria deIs quals concen
tren la major part de l'activitat 
agro alimentaria de les Terres 
de Lleida". 

Nectarines destrossades per una tempesta de pedra I'estiu passat a Soses. 

Baixes també per als més afectats per la Covid 
• L'ordre del ministeri d'Hi
senda publicada ahir, per la 
qual es redueixen per a agri
cultors i ramaders els moduls 
de l'IRPF, suposara una reduc
ció global de la base imposa
ble de 1.081 milions d'euros a 
tot l'Estat. ReculI, a banda de 
les reduccions per desastres 
meteorologics, la proposta del 
ministeri d'Agricultura i se su
men a la del vint per cent apli
cada de forma horitzontal a 
tots els agricultors i ramaders 
de forma excepcional per aju
dar els sectors especialment 
afectats per l'actual situació 
generada pel coronavirus. Uns 

534 milions d'euros correspo
nen a l'ordre aprovada ahir i 
547 milions d'euros són per la 
rebaixa del vint per cent que 
beneficia els 900.000 agricul
tors i ramaders que trien el 
sistema de moduls de l'IRPF 
per tributar. 

El departament que lide
ra Luis Planas ha subratllat 
que la reducció de moduls 
suposa un important suport 
per a tots els agricultors i ra
maders espanyols en un any 
difícil com el 2020, en el qual 
la producció agraria s'ha vist 
afectada també per problemes 
de mercat, com els aranzels 

deIs Estats Units, o pels deri
vats del tancament de l'hosta
leria com a conseqüencia de 
la pandemia. 

A tot Espanya 
L'ordre beneficia, a nivell 

estatal, agricultors i ramaders 
de flor tallada, que passa a te
nir un mOduls del 0,06, olive
rar (0,18), ra'im de vinificació 
(0,22 o 0,18 segons sigui amb 
o sense denominació d'ori
gen), productors debestiar oví 
de caro (0,09), cabrum de caro 
(0,09), boví de cria (0,18) i bo
ví de carn (0,09), apicultura 
(0,18), a part de porcí iberic. 


