En Blai Josep Server Server, portaveu del grup municipal de COMPROMÍS a
l’Ajuntament de Pedreguer, presenta al ple municipal per al seu debat i, si
s’escau, aprovació la següent

MOCIÓ DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS SOBRE
LA PROBLEMÀTICA LA SEQUERA RELACIONADA AMB EL
CANVI CLIMÀTIC
Exposició de motius
Davant d'un període de temperatures anormalment elevades i de forts vents de
ponent, comuniquem la nostra preocupació a la seua entitat.
Aquesta excepcionalitat climàtica, lluny de reduir-se, s'ha mantingut i això ha
fet que s'agreugen les repercussions negatives sobre els sectors productius de
la nostra agricultura i ramaderia.
Davant aquesta circumstància que no s'està veient solucionada ni per les
assegurances agràries (tal com ja li hem traslladat al president de la Comissió
Territorial d'Assegurances Agràries) ni pel Ministeri d'Agricultura que únicament
ha fet pública la convocatòria, a través de SAECA , d'una línia de finançament
dels avals de nous préstecs, quan els préstecs que van sol·licitar-se per la
sequera de 2014 no els poden tornar perquè aquest fenomen climatològic
continua, des de la UNIÓ li traslladem la necessitat de realitzar una MOCIÓ
conjunta dels Ajuntaments valencians per concretar diversos aspectes i
traslladar-li les nostres peticions urgents tant a la Conselleria com al Ministeri.
Les grans línies reivindicatives més urgents per pal·liar o compensar les
pèrdues en les nostres explotacions a conseqüència de la sequera, manca de
pluges, altes temperatures i vents de ponent es resumeix en els següents
punts:
1. Exempció de dos anys en el pagament de les quotes dels préstecs concedits
en el marc de les següents convocatòries d'ajuts:






Ordre AAA / 637/2014, de 21 d'abril, per la qual s'estableixen les bases
reguladores i la convocatòria de mesures de suport per facilitar l'accés al
finançament de les explotacions agrícoles.
Ordre AAA / 1446/2014, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen les
bases reguladores i la convocatòria de mesures de suport per facilitar
l'accés al finançament de les explotacions agràries afectades per la
sequera.
ORDRE 19/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableix el
procediment per a la concessió de les ajudes destinades a reparar els
efectes produïts per la sequera en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Concessió d'ajuts d'Estat (ajudes de mínims): 15.000 € per empresa agrària
en tres anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres.
(Reglament (UE) nº 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013).
3. Concessió d'ajudes directes a les PIMES agràries, micropimes agràries i / o
agricultors professionals amb explotacions amb danys per sequera pels
increments dels costos.
4. Condonació del pagament de l'impost de béns immobles de naturalesa
rústica corresponent a l'exercici 2016. En tractar-se d'un tribut local, la pèrdua
d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials han de ser compensats
amb càrrec als pressupostos generals l'estat i, en aquells casos que s'haja
realitzat el pagament de la mateixa, es realitze un retorn de l'import.
5. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat
Social per contingències comunes corresponents al període comprès entre
setembre de 2015 (amb efecte retroactiu) i març de 2016, ambdós inclosos.
6. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries
afectades.
7. Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.
8. Exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i tarifa d'utilització de
l'aigua que estableix la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu.
9. Realització d'un estudi per part de la Comissió Territorial d'Assegurances
Agràries sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries de
l'alteració del règim habitual de variables climàtiques com, hores de fred,
humitat, punt de rosada, vent, entre d'altres i que durant el 2014 - 2015 puguen
haver estat produint danys en qualitat i quantitat en les collites, i la cobertura no
està contemplada actualment.
10. Sol·licitar a la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries la realització
d'un estudi sobre la inclusió en l'actual Sistema d'Assegurances Agràries
Combinades de la possible alteració del règim habitual de variables climàtiques
com, hores de fred, humitat, punt de rosada, vent ( direcció, temperatura,
velocitat), entre d'altres i que durant el 2014-2015 puguen haver estat produint
danys en qualitat i quantitat en les collites, i la cobertura no està contemplada
actualment.
11. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret a les PIMES
agràries, micropimes agràries i/o agricultors professionals.
12. Demanar el suport i un augment d'ajudes per a l'ús d'energies renovables
en els pous de reg, iniciant una transició cap a un model més sostenible i
autàrquic.

Per tot això,

s’acorda que
Primer.- L’Ajuntament de Pedreguer, conscient de la necessitat que els poders
públics fomenten el desenvolupament del sector primari, dóna suport a les 12
reivindicacions de la Unió de Llauradors i Ramaders exposades en l’exposició
de motius de la present moció.
Segon.- L’Ajuntament de Pedreguer traslladarà el present acord a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Generalitat
Valenciana, i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern
de l’Estat.

Pedreguer, a __ de novembre de 2016

