
 

No apujar impostos al consum 
 

 

Els president de les majors empreses d'alimentació d'Espanya, així com membres 

d'organitzacions sectorials com Asaja i Cepesca, que van participar a la Cimera 

Empresarial de la CEOE, van sol·licitar a el Govern no pujar els impostos al consum, 

sinó, per contra, en alguns casos baixar-los, més seguretat jurídica i estímuls per a la 

recuperació econòmica. 

 

La taula agroalimentària de la tercera jornada de la Cimera Empresarial, organitzada per 

la CEOE, va servir també per demanar una major atenció al món rural i a el sector 

d'alimentació i begudes. 

 

Tomás Pascual, president de FIAB i Qualitat Pascual, va reivindicar el paper de 

l'alimentació i begudes, "perquè la seva producció anual equival a 120.000 milions 

d'euros, de la qual el 30% va a el consum fora de les llars, amb una gran aportació a l' 

sector exterior ". "Donem feina a mig milió de persones", ha afegit. 

 

"En aquests moments -va continuar-, la confiança és la moneda de la nova economia i 

hem de generar confiança", per al que ha reclamat "seguretat, claredat i agilitat". 

 

"Cal evitar tornar a la crisi sanitària, però necessitem que es torni a crear activitat i 

ocupació, perquè això genera consum", ha dit, per afegir que cal evitar pujades 

d'impostos per poder garantir la recuperació. 

 

Tomàs Fuertes, president de Grup Fuertes, va destacar la vocació exportadora de el 

sector, amb una facturació exterior de 50.000 milions d'euros a l'any, el que fa que sigui 

"una base important per al creixement i el desenvolupament" a futur de l'economia. 

 

Per empènyer a aquesta recuperació, Fuertes va explicar que "cal buscar qui tiri de el 

carro", i en aquest sentit va ressaltar la figura de l'empresari a l'hora d'impulsar la 

recuperació, especialment de l'ocupació, i la importància de fomentar la vocació 

empresarial. 

 

Antonio Hernández Callejas, president de el Grup Ebro Foods, ha indicat que la 

pandèmia ha posat en evidència la importància de el sector agroalimentari, i ha plantejat 

la necessitat que des de les administracions es defensi a les seves empreses. 

 

A el mateix temps, va apostar per reflexionar sobre l'hiperconsumisme i sobre quin ha 

de ser el model de producció. En el curt termini, ha cridat a millorar el sistema sanitari i 

l'educatiu. "Animem a Govern a que inverteixi amb sentit i eficàcia en el sistema 

hospitalari i en l'educació", va afegir, cridant també a fer una política fiscal 

"intel·ligent", no únicament distributiva. 

 

Carlos Moro, president de Cellers Familiars Matarromera, va reclamar que “es 

promoguin les desgravacions fiscals, s'aposti per les infraestructures i, sobretot, el talent 

gràcies a un pla Universitat-Empresa de veritat”, i va advocar per “consumir el propi i l' 

proper, no només per una qüestió de valors, sinó perquè les marques Espanya i Europa 

comporten el valor afegit de seguretat alimentària”. 



 

Moro va apostar també per la col·laboració intersectorial, posant com a exemple la 

campanya #RestaurandoLaVida dirigida a l'hostaleria. 

 

Finalment, el cellerer i empresari va considerar necessària «la creació d'un consorci 

públic-privat per al foment de el comerç exterior, d'àmbit integral». 

 

Paulo Soares, president de Campofrío, va manifestar que la pandèmia ens ha plantejat, 

entre altres reptes, la necessitat d'avançar en la digitalització i, especialment, en el sector 

de l'alimentació "que sigui més segura i saludable". 

 

Així mateix, va posar en valor en moments d'incertesa com els actuals, específicament 

en l'àmbit de l'empresa, el lideratge, la col·laboració, l'agilitat o la comunicació. 

 

"La crisi és una oportunitat", va afegir i, en aquest sentit, ha instat a innovar en 

l'organització de les empreses, a empènyer la R + D + I per guanyar competitivitat i a 

aprofundir en una alimentació sostenible. 

 

Ignacio Osborne, president de el Grup Osborne i del Fòrum de Marques Famoses 

Espanyoles, va voler deixar clar que l'empresa és l'únic ens de la societat que genera 

ocupació i que, des d'aquest enfocament, "cal escoltar els sectors i a les empreses abans 

de legislar ". 

 

Així mateix, va trucar a apostar per el impuls de l'activitat, i no per la pujada 

d'impostos, per donar la volta a la actual situació pressupostària. 

 

Finalment, ha advocat per la col·laboració publico-privada perquè l'economia espanyola 

guanyi competitivitat. 

 

José Domingo de Ampuero, president de Viscofan, "única empresa agroalimentària que 

cotitza al Ibex", va informar que "la pandèmia no ens ha parat cap fàbrica". "Hem 

treballat al màxim", va dir, abans d'afegir: "No obstant això, als Estats Units, Mèxic i el 

Brasil ho estem passant malament". 

 

També va mostrar la seva preocupació per la Xina, on "no només no hi ha una 

recuperació en 'V', sinó que la recuperació a 'U' està qüestionada". 

 

Pedro Barato, president d'Asaja, va assegurar sentir-se "molt orgullós del que el sector 

agrari ha fet en aquesta crisi". "Teníem una mobilització en marxa, els tractors estaven a 

la carretera i amb la pandèmia aquests tractors s'han bolcat amb la desinfecció dels 

carrers", ha recordat. 

 

Barat va destacar també la "serenitat alimentària" que hem gaudit durant aquesta crisi, ja 

que "el 96% de tot el que consumim els espanyols ho hem tingut en els lineals". 

 

Entre altres demandes, va reclamar "que la digitalització arribi de veritat" a el món 

rural; "Que el canvi climàtic sigui una oportunitat, no una imposició", i que "si qui 

contamina paga, el que descontamina ha de cobrar, i aquí hi ha el sector agrari". 

Finalment, ha reclamat "un terç per al que produeix, un terç per al qual transforma i un 

terç per al que ven". 



 

Javier Garat, secretari general de Cepesca, va posar sobre la taula "un seriós problema 

que tenim amb el relleu generacional i l'escassetat de tripulants", per al que han posat en 

marxa "un pla estratègic de l'àmbit social, amb l'objectiu prioritari d'atreure a el talent 

espanyol ". A més, ha proposat "que urgentment es redueixi el IVA de l'10% a el 4% (a 

peix i marisc), a l'igual que ja ho tenen altres aliments bàsics", així com la realització de 

"campanyes de promoció potents per animar el consum i donar a conèixer les seves 

propietats nutricionals". 

 

A el mateix temps, va reclamar a la Comissió Europea i als el Ministeri de Transició 

Ecològica d'Espanya "que canviïn el rumb de la política verda d'aparador que volen 

posar en marxa" i que pretén "carregar-se l'art d'arrossegament, importantíssim a 

Espanya, a la UE i al món." 

 

 

JDM 


