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Noves taxes amenacen la
viabilitat de solars i eòliques
Indústria proposa, amb el rebuig d’Hisenda, una taxa d’entre
l’11% i el 19%de la facturació || El sector ho veu inassumible

ENERGIARENOVABLES

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ La proposta de nous im-
postos a les instal·lacions de ge-
neració elèctrica del ministeri
d’Indústria, que gravaria espe-
cialment les renovables i que
ha estat objecte de polèmica
entre el ministre, José Manuel
Soria, i el seu homòleg d’Hisen-
da, Cristóbal Montoro, ha xo-
cat amb el rebuig frontal d’as-
sociacions i empreses del sec-
tor. Consideren que aquest gra-
vamen, de l’11 per cent sobre
la facturació per als parcs eò-
lics i del 19 per cent per a les
plantes fotovoltaiques (vegeu
SEGRE d’ahir), significaria la
fallida per a nombroses ins-
tal·lacions ja en funcionament
a Lleida. La província acull set
parcs eòlics i més de 200 plan-
tes fotovoltaiques, amb cente-
nars de propietaris.

Segons Jaume Morrón, ge-
rent de l’associació EolicCat, es
tracta d’una “contrareforma”
contrària a les polítiques de la
UE. “Per què un 11% per a

l’eòlica, un 19% per a les so-
lars i un 4% per als cicles com-
binats?”, es va qüestionar l’en-
titat, que va criticar la “discre-
cionalitat” a l’hora d’imposar
diferents impostos a les dife-
rents fonts d’energia.

Per la seua part, Francesc Ca-
rulla, responsable d’EoliaTar-
raco, amb tres parcs eòlics a les
Garrigues, considera que aquest
gravamen“posaria nombrosos
parcs en default o fallida al no
poder tornar la inversió efec-

Imatge recent demolins de les Rotes, a la Granadella.
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IMPOST SOBRE RETALLADA

L’impost que planteja

Indústria se sumaria a

les retallades dels últims

anys a les renovables

tuada per construir-los”.Aques-
ta situació, sumada a la suspen-
sió del règim especial per a les
renovables, “faria difícil que
nous parcs resultessin rendibles
en els pròxims anys”.

En el cas de les fotovoltai-
ques, s’ha d’assenyalar que l’hi-
potètic impost se sumaria a la
retallada en hores primades a
l’any que va imposar l’anteri-
or Govern i que, a Lleida, ha
provocat que nombroses plan-
tes solars no generin prou in-

gressos als propietaris per su-
fragar els crèdits contractats per
construir-les. JoanMayoral, vo-
cal de la junta d’instal·ladors
de l’associació Unef i empresa-
ri del sector de les renovables,
va valorar que, “si inicialment
la facturació de les plantes co-
bria el 100% dels crèdits, amb
la retallada en hores van pas-
sar a sufragar el 70%”. Si s’apli-
qués l’impost, va estimar, pas-
sarien a sufragar poc més del
50 per cent.
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Pujalt assumeix lagestiódel local social■ Una comissió de veïns
de Pujalt (Sort) assumirà la gestió del local social del poble, que
fins al juny passat acollia el Museu de les Papallones.
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