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La Granadella crea una nova
taxa per als parcs eòlics
Ordenança pionera a Catalunya amb què espera obtindre 200.000
euros a l’any || Grava l’1,7% de la facturació dels molins

ENERGIA RENOVABLES

R. R.
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de la Gra-
nadella començarà a aplicar
aquest any una nova taxa, pi-
onera a Catalunya, que pretén
gravar la producció d’energia
dels parcs eòlics del municipi.
L’ordenança fiscal, aprovada a
finals del 2012, preveu que
l’empresa propietària dels mo-
lins del municipi, Eolia Tarra-
co, pagui l’equivalent “a l’1,7%
de la facturació de les instal·la-
cions”, segons consta al docu-
ment. L’alcalde, Carles Gibert,
va explicar que els ingressos
del consistori per aquest im-

post variaran en funció de la
producció elèctrica, encara que
els va situar en almenys
200.000 euros a l’any. El mu-
nicipi espera sumar aquest gra-
vamen a l’IAE i l’impost de
béns immobles de característi-
ques especials (Bices), cosa que
podria suposar més de mig mi-
lió anual.

Gibert va assenyalar que
aquesta taxa ha despertat l’in-
terès d’altres ajuntaments de
Catalunya amb molins. El pri-
mer edil va indicar que el con-
sistori ha elaborat aquesta or-
denança fiscal amb l’assesso-

rament d’un gabinet jurídic i
basant-se en un estudi de la
Universitat Rovira iVirgili, que
presentarà en breu als veïns.

La nova taxa arriba després
que el municipi rescindís el
conveni de compensacions amb
EoliaTarraco firmat per l’ante-
rior consistori. No obstant, el
procés de rescissió no s’ha fi-
nalitzat a causa d’un error per
part del consistori al comuni-
car la desestimació de les al·le-
gacions per part de l’empresa.
Gibert va explicar que també
ho han de comunicar a filials
de la firma.

XAVIER FARRENY

El Sobirà ratifica l’acord per evitar
més vagues en el transport escolar

ENSENYAMENT POLÈMICA

❘ SORT ❘ El president del consell
comarcal del Sobirà, Llàtzer
Sibís, i els empresaris adjudi-
cataris del transport escolar a
la comarca van ratificar ahir
l’acord assolit dimecres amb
la conselleria d’Ensenyament
pel qual es preveu el pagament
d’almenys 88.000 euros dime-
cres que ve (dels 450.000 que
els deu la Generalitat), que se
suplementaran amb una apor-

tació del consell fins a arribar
a abonar dos dels cinc mesos
que es deuen. D’aquesta ma-
nera, els adjudicataris de les lí-
nies de transport escolar no
portaran a terme ara per ara
més jornades de protesta.

Dimecres passat van fer va-
ga durant tota la jornada esco-
lar, aturada que va afectar uns
420 alumnes. Bona part dels
estudiants es van traslladar a

les escoles o instituts en trans-
port privat, si bé una altra part
va renunciar a acudir a classe.

Els 24 transportistes recla-
men el pagament dels últims
cinc mesos (sense comptar el
març) de servei, que els deu la
Generalitat. L’última mensua-
litat que van cobrar va ser la
del setembre, diners que va ha-
ver d’avançar el consell comar-
cal.

Hotels i cases rurals de
Lleida abaixen preus
per Setmana Santa

TURISME PREVISIÓ

❘ LLEIDA ❘ El cost mitjà de llogar
una casa per vacances de Set-
mana Santa a Lleida se situa
sobre els Lleida 21,6 euros
per persona i nit, xifra que
suposa una disminució del
13,2% en relació amb el ma-
teix període de l’any passat,
segons el portal de vacances
Rentalia.com. Per la seua
part, el president de la Fede-
ració d’Hostaleria de Lleida,
JuanAntonio Serrano, va xi-
frar el descens de preus als
hotels del Pirineu entre un
10 i un 15%.

El Patronat de Turisme de
la Diputació va elevar ahir la
previsió d’ocupació per a les

vacances de Setmana Santa
a Lleida al 80% de les pla-
ces, davant del 70% de re-
serves amb què compta en
l’actualitat, segons la Fede-
ració d’Hostaleria. El bon es-
tat de la neu de les estacions
d’esquí alpí i nòrdic del Piri-
neu de Lleida i l’inici de les
activitats de turisme actiu i
els esports d’aventura anima-
ran les reserves d’última ho-
ra.

Per al primer tram de la
setmana, del Diumenge de
Rams al Dijous Sant, l’ocu-
pació es preveu que sigui
molt més baixa, del voltant
del 40%.

L’estanydel Pla celebra la diada■ La poma serà el produc-
te estrella de la II Mostra de Cuina de l’Estany d’Ivars iVi-
la-sana, que se celebrarà diumenge que ve a la llacuna, en
el marc de la cinquena edició del Dia de l’Estany.
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