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Punt 2.15:    

Esta presidencia, en compliment de l’Acord adoptat per Junta de Govern de la 

Mancomunitat, presenta al Ple de la Mancomunitat la següent MOCIO: 

“En la vesprada del dia 1 de juliol de 2018 es va produir un temporal de pedra i vent 

que va afectar diverses poblacions de la Ribera i va causar importants danys en els 

cultius i algunes infraestructures. 

Com a conseqüència d’aquest temporal, un total de 15.000 hectàrees de cultiu, entre 

cítrics i caqui, s’han vist afectades, fet que suposa grans pèrdues econòmiques que 

poden elevar-se fins a 80 milions d’euros. 

La Mancomunitat de la Ribera Alta no és aliena a aquesta circumstància i, com a 

entitat pública pròxima al ciutadà, sol·licita a la resta d’administracions públiques que 

facen tots els possibles per ajudar els afectats a superar aquesta situació. 

Per aquests motius, el Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta sol·licita a les 

diferents administracions competents de l’Estat i de la Comunitat Valenciana: 

1. La declaració de zona catastròfica dels termes municipals afectats pel temporal 
del passat 1 de juliol. 

2. El ràpid subministrament subvencionat de trampes contra la Mosca de la fruita 
(Ceratitis capitata) i establir una ampliació de termini per a la seua sol·licituda la 
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural. 

3. L'aplicació de la línia 311 del caqui i un increment del valor de danys fins al 
100% en el moment en què la taxació siga igual o superior al 80 %. 

4. La paralització de les quotes de la seguretat social durant un any. 
5. L'ajuda de mínims a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural. 
6. La devolució, per part del Ministeri d’Hisenda, de l'IBI de rústica corresponent a 

2018 de totes les parcel·les afectades. 
7. La reducció dels mòduls d'IRPF agraris de l'exercici 2018. 
8. Dos anys de moratòria en els crèdits agrícoles concertats. 
9. Tot tipus de línies d'ajudes als agricultors afectats en crèdits i indemnitzacions 

a fons perdut. 

La Mancomunitat de la Ribera Alta donarà trasllat del present acord al Govern de la 

nació i al Consell de la Generalitat, conjuntament amb l'informe de valoració de danys.” 

Alzira, 12 de juliol de 2018 


