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ENERGIA RENOVABLES

EMPRESES

L’‘impost del sol’, sense un sol
plafó de Lleida inscrit per pagar

Injecció de
50 milions
per a Avançsa

Indústria va obrir el registre obligatori fa 5 mesos i el termini expirarà el 10 d’abril
SEGRE

R. R.

❘ LLEIDA ❘ Cap dels particulars i
empreses de Lleida que fan servir plaques fotovoltaiques per al
seu propi consum elèctric no els
han inscrit encara en el registre
que el ministeri d’Indústria va
obrir fa cinc mesos per tal de poder aplicar-los, a partir d’aquest
mateix any, l’anomenat impost
del sol: un peatge que gravarà el
subministrament de suport que
els amos d’aquestes instal·lacions reben de la xarxa elèctrica,
i que s’aplica també a qualsevol
font d’energia que pugui fer-se
servir per a autoconsum (des de
cogeneració fins a generadors
de gasoil). El termini per registrar-les expira el 10 d’abril, data
en què l’Estat podria començar
a incloure a les factures de la
llum aquest polèmic gravamen,
l’import del qual encara està per
determinar.
En el conjunt d’Espanya, només sis instal·lacions elèctriques
d’autoconsum figuraven ahir en
el registre públic que Indústria
va obrir el passat 10 d’octubre.
“Són totes les registrades fins
ara”, van corroborar fonts del
ministeri. La reforma elèctrica de l’Estat estableix que inscriure aquestes instal·lacions
és obligatori i preveu sancions
exorbitants, de fins a 60 milions
d’euros, per als qui no ho facin.
Tanmateix, el termini encara
no ha acabat i la immensa majoria de productors d’energia
per a autoconsum semblen dis-

METEOROLOGIA

TURISME

El Jussà ‘ven’
la seua cultura
agroalimentària
Imatge d’arxiu de panells solars fotovoltaics per a l’autoconsum d’una granja lleidatana.

posats a esperar. L’expectativa que un nou Govern derogui
l’impost del sol, així com crides
a la “insubmissió” contra aquest
peatge per part de diferents
col·lectius, expliquen en bona
mesura aquest escàs nombre
d’inscripcions.
Precisament, 227 diputats del
Congrés, tots tret dels del PP, es
van comprometre ahir a eliminar aquest polèmic gravamen si
es constitueix un nou Govern
(vegeu el desglossament).

Acord de 227 diputats per
derogar el polèmic gravamen
■ Un total de 227 diputats al
Congrés, de totes les formacions polítiques tret del PP,
van firmar ahir el compromís
d’impulsar un nou decret que
derogui l’impost del sol i les
multes draconianes de fins a
60 milions d’euros previstes
per als qui generin energia

MUNICIPIS TURISME
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Protecció Civil
activa el Neucat
per risc davant
de les nevades
❘ BARCELONA ❘ El Servei Meteorològic de Catalunya va
emetre ahir un avís per neu
per a 26 comarques catalanes de cara al temporal que
s’espera per a demà dissabte,
que podria deixar fins a 50
centímetres de neu nova per
sobre dels 2.000 metres a tot
el Pirineu català, i que podria
fins i tot arribar a la Noguera,
la Segarra i les comarques
del litoral. La nevada, segons
les prediccions, començarà
aquesta pròxima matinada i
vindrà acompanyada d’una
caiguda de les temperatures.
Protecció Civil va activar el
pla d’emergències Neucat en
què es dóna d’alerta davant
d’aquesta previsió de nevades i va recomanar limitar la
mobilitat quan nevi i portar
cadenes al vehicle.

❘ BARCELONA ❘ El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, va anunciar ahir al
Parlament que l’empresa pública Avançsa, que el 2014 va
comprar Boí Taüll per resoldre els problemes econòmics
que amenaçaven la continuïtat de l’estació d’esquí de
l’Alta Ribagorça, ampliarà
el seu pressupost i es dotarà de 50 milions d’euros que
serviran per ajudar empreses
en crisi i també com a “instrument de coinversió” que
doni impuls a aquelles firmes
que busquen millorar els seus
projectes.

La presentació va comptar amb dos dels actors de ‘Segon origen’.

Escenaris de ‘Segon Origen’, en les
rutes de Fruiturisme d’Aitona
❘ LLEIDA ❘ L’alcaldessa d’Aitona,
Rosa Pujol, va explicar ahir que
el consistori ja ha rebut 500 consultes sobre les rutes turístiques
impulsades pel municipi per posar en relleu el patrimoni paisatgístic que ofereix la floració
del presseguer, que aquest cap

de setmana arriba al seu punt
àlgid, i va explicar que un dels
nous itineraris recorre escenaris
del film Segon origen, de Carles
Porta. Mentrestant, Alcarràs
va anunciar que el 12 de març
celebrarà la tercera edició de
l’Alcarràs Florit.

per al seu propi consum sense pagar el peatge. Aquest
compromís (que també han
apuntat PSOE i C’s en el seu
pacte per a la investidura de
Pedro Sánchez) només podria arribar a fer-se efectiu
si no es convoquen noves
eleccions.

❘ TREMP ❘ Tremp va acollir ahir
una nova jornada emmarcada en el projecte Al teu gust,
aliments del Pallars, en la
qual es va posar en relleu la
necessitat que els productors agroalimentaris de la
comarca venguin directament el seu producte amb
l’objectiu de donar-li un valor
afegit. L’objectiu era donar
als productors les eines necessàries per crear paquets
turístics vinculats a les seues
especialitats que incloguin
experiències vinculades a la
producció alimentària.

