Pola redución do abusivo 21%
do imposto do IVE
SECTOR DA FLORICULTURA, PLANTAS ORNAMENTAIS E
SILVICULTURA
Outro dos sectores gravemente prexudicados pola suba do IVE como resultado da
aplicación do Real decreto lei 20/2012, de 13 de xullo, acordado polo goberno do PP no
Estado español, é o sector produtivo da ﬂoricultura, das plantas ornamentais e da
silvicultura, que pasou do 8% ao 21% de IVE. Aínda non
sendo produtos de
consumo de primeira necesidade, mais non podemos
esquecer a
importancia en Galiza desta actividade agraria e a súa
inﬂuencia na
dinamización económica e na xeración de emprego, que
contribúe tamén ao asentamento de poboación no rural.
Por exemplo no Baixo Miño, onde desde hai 30 anos o
impulso emprendedor de moitos mozos e mozas fan posíbel
unha industria de 900 postos de traballo directos, asentado no
mercado de ﬂores e plantas ornamentais de distintos estados
europeos e Oriente Medio, e que goza de recoñecida calidade
superior.
O incremento abusivo do 21% do IVE convértese en competencia desleal
a nivel estatal e internacional, xa que no resto de estados europeos se
aplica entre o 6% e o 8%, o que ameaza esta ﬂorecente economía galega e
os centos de postos de traballo existentes. Portugal, que incrementara o
IVE do 10% ao 23%, agora reduciuno ao 8%.
As comercializadoras, como no caso do Baixo Miño, xa reduciron as
vendas nun 30% porque as tendas minoristas exixen os mesmos
prezos que ofrece a competencia que non está obrigada a esta carga
ﬁscal. Se o goberno do PP no Estado español non cambia, as
consecuencias poden estenderse aos postos de traballo e á existencia
do propio sector.
O BNG está a presentar iniciativas nos concellos para que as corporacións
municipais insten á Xunta de Galiza a demandar do goberno do Estado
español a redución do 21% do IVE que se aplica ao sector da ﬂoricultura,
plantas ornamentais e silvicultura, para baixalo ao 8%, como se aplica no
resto de estados europeos, e impedir así a competencia desleal, o desmantelamento
deste importante sector económico e a perda de postos de traballo.

CORAZÓN NA GALIZA,
FUTURO NA TERRA.
REBÉLATE POLOS TEUS DEREITOS!

