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ramaders van arribar a anunci-
ar talls de carretera a l’Eix Pi-
rinenc per reclamar el paga-
ment de les ajudes. Els rama-
ders, que es van reunir dissab-
te a Sort, asseguren que el de-
partament d’Interior va vetar
aquestes mobilitzacions, pre-
vistes inicialment durant el pas-
sat pont del 15 d’agost.

Un total de 207 ramaders de

les comarques de l’Alt Urgell,
l’Alta Ribagorça, les Garrigues,
la Noguera, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, el Solsonès i la
Val d’Aran estan pendents de
cobrar ajudes per ramaderia
ecològica, que representa el
53,76% del total que rep Ca-
talunya d’aquest tipus de su-
ports. Les comarques ambmés
volum d’afectats són els Pallars,
amb 67 cada una, i l’Alta Riba-
gorça, amb 44. El total de llei-
datans afectats s’han de repar-
tir 2,27 milions d’euros en aju-
des. D’aquests, la conselleria
ha d’aportar 1,067 milions
d’euros, el ministeri, 295.163
euros, i el Feader (UE), 908.194
euros més.

L’IMPORT

Els afectats de la província
han de cobrar 2,27 milions
i la Generalitat preveu
pagar al setembre

Agricultura culpaMadrid dels
impagaments a ramaders
La Generalitat avançarà les quantitats no abonades per l’Estat a
ramaders ecològics ||Mésde200afectats encomarquesdeLleida

RAMADERIAPRIMES

❘LLEIDA ❘ La conselleria d’Agricul-
tura s’ha compromès a avançar
les ajudes per a ramaders eco-
lògics que el Govern central
hauria d’haver abonat en el pri-
mer semestre d’aquest any i que
no pagarà el 2013 per proble-
mes pressupostaris.

El departament que dirigeix
JosepMaria Pelegrí va explicar
ahir que, amb aquesta decisió,
vol evitar que el sector rama-
der català es quedi sense rebre
aquest any les ajudes, ja que la
hipotètica transferència del mi-
nisteri del ram no arribaria fins
al 2014.

Segons va criticar, es tracta
d’una subvenció cofinançada
per la Unió Europea (UE), la
conselleria i el ministeri, i és
aquest últim l’únic dels tres or-
ganismes que no té els diners
disponibles.

Encara que la Generalitat
preveu fer efectiva la transfe-
rència al setembre, demana
“paciència” al sector, ja que ne-
cessita temps per fer aquest es-
forç addicional i per reorganit-
zar les partides pressupostàri-
es.

La conselleria insisteix que
la ramaderia ecològica és una
de les “línies de futur”, especi-
alment a les zones de munta-
nya, i destaca les inversions por-
tades a terme en infraestructu-
res bàsiques per consolidar
aquesta activitat.

Com ha publicat SEGRE, els

Bestiar boví, en una finca del Pallars Sobirà.

MARTA LLUVICH/ACN

El Corte Inglés
refinança el 76%
del seu deute

EMPRESES

❘MADRID ❘ El Corte Inglés ha ar-
ribat a un acord de refinan-
çament amb sis dels seus
bancs creditors que afecta uns
3.800 milions d’euros del seu
deute, quantitat que repre-
senta el 76% dels 5.000 mi-
lions que el grup de distribu-
ció està reestructurant. Se-
gons van confirmar a Efe
fonts de la firma, l’acord ha
estat subscrit amb Banco San-
tander, La Caixa, BBVA,
Banc Sabadell, Bankia i Ban-
co Popular i contempla un
termini addicional de fins a
vuit anys, amb data de ven-
ciment el 2021.

Pelegrí critica
Enesa per
reduir ajudes

ASSEGURANCES

❘LLEIDA ❘ El conseller d’Agricul-
tura, Josep Maria Pelegrí, va
afirmar aACN que el proble-
ma pel suport a les asseguran-
ces agràries s’ha resolt “amb
seny i sentit comú” per a
aquest any a Catalunya. No
obstant, va qualificar d’“irres-
ponsable” la decisió dels di-
rectius de l’Entitat Estatal
d’AssegurancesAgràries de
reduir les subvencions i va afe-
gir que creu que això fa que
es posin en qüestió els empre-
saris agraris per una “neces-
sitat de liquiditat” i que els
comporta molts problemes.

Els autònoms de Lleida
avancen 6milions d’IVA
de factures sense cobrar
Sumen 510 milions a tot l’Estat

FISCALITAT INFORMED’ATA

López Amor, a la dreta, va criticar ahir el sistema de l’IVA.

❘ LLEIDA/MADRID ❘ Els autònoms han
avançat uns 260 milions d’IVA
de factures que han estat eme-
ses però no abonades en el se-
gon trimestre de l’any, cosa que
eleva la xifra del que ja es va
avançar en el primer semestre
del 2013 a més de 510 milions.
Així ho assenyala la Federació
Nacional d’Associacions deTre-
balladorsAutònoms (ATA), que
no entén que els autònoms es-
tiguin obligats a continuar fi-
nançant l’Estat com si fossin un
banc avançant impostos sobre
quantitats que ells no han in-
gressat.

Tenint en compte el pes dels
autònoms de Lleida sobre el
conjunt de l’Estat, aquests tre-
balladors haurien avançat en el

primer semestre de l’any uns 6
milions d’euros d’IVA de factu-
res que encara no han cobrat.
D’aquests, uns 3,4 milions cor-
respondrien al període comprès
de l’abril al juny.

“El més indignant no és ha-
ver de pagar aquest impost, el
més greu és que al voltant del
60% d’aquest impost corres-
pon a factures no pagades per
les mateixes administracions

SEGRE

públiques”, va apuntar ahir el
president d’ATA, Lorenzo
Amor.

Per comunitats autònomes,
Catalunya se situa al capdavant,
ja que els treballadors per
compte propi van pagar a l’Era-
ri 91,2 milions per impost so-
bre el valor afegit de factures
no cobrades, seguida d’Anda-
lusia (79,8 milions), la Comu-
nitat de Madrid (73,6 milions)

i el PaísValencià (58,6 milions).
Entre les quatre sumen el
59,3% del total d’IVA avançat
de factures impagades.

“Esperem, atesa la situació
actual, que a partir del 2014,
amb el canvi del sistema de tri-
butació de l’IVA, els autònoms
redueixin la falta de liquiditat
extrema amb la qual han de llui-
tar dia a dia”, va assenyalar el
president d’ATA.

CATALUNYA

És la comunitat més
perjudicada, a l’avançar
més de 91 milions per IVA
que encara no ha rebut

MERCATS

LLOTJADEVIC
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Classe Euros Dif.

ANOLL A PARTIR DE 321 KG CANAL

Súper 3,94 =

Extra 3,83 =

Primera 3,62 =

Segona 3,39 =

Tercera 2,44 =

VEDELL DE 261-320 KG CANAL

Súper 4,02 =

Extra 3,86 =

Primera 3,70 =

Segona 3,48 =

Tercera 2,49 =

VEDELL DE 200-260 KG CANAL

Súper 4,05 =

Extra 3,89 =

Primera 3,73 =

Segona 3,48 =

Tercera 2,49 =

VEDELLA DE 261-300 KG CANAL

Súper 4,32 =

Extra 4,12 =

Primera 4,00 =

Segona 3,74 =

Tercera 3,35 =

VEDELLA DE 221-260 KG CANAL

Súper Extra 4,46 =

Extra 4,26 =

Primera 4,09 =

Segona 3,86 =

Tercera 3,30 =

VEDELLA DE 180-220 KG CANAL

Súper 4,51 =

Extra 4,27 =

Primera 4,09 =

Segona 3,92 =

Tercera 3,33 =

VACA

Súper 3,27 =

Extra 3,11 =

Primera 2,80 =

Segona 2,55 =

Tercera 2,25 =

Industrial 2,10 =

BOVÍ VIU UNITAT (15 DIES)

Frisó 30/90 =

Creuat 120/240 =

PORCÍ

Segona canal 1,980/1,992 =

Garrí escorxador 16,00/18,00 =

Garrí gran partida 44,00/45,50 =

MERCOFRAGA
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Varietat/Calibre €/Kg

CAMPANYA 2013-2014
PRÉSSEC

Roig 61-67 0,30-0,40

Roig 67+ 0,40-0,45

Groc 67+ 0,50-0,75

Groc tardà 73+ –

Groc embossat 73+ –

Blanc 67+ 0,50-0,60

Paraguaià 67+ 0,40-0,60

Paraguaià 73+ –

Sweet Cap 73+ 0,40-0,55

NECTARINA

Groga 61-67 0,30-0,35

Groga 67+ 0,40-0,45

Blanca 61-67 0,30-0,35

Blanca 67+ 0,40-0,45

PERA

Etrusca 50+ –

Magallon 40+ –

Blanquilla 60+ 0,60-0,70

Conference 60+ –

Llimonera 0,40-0,50

Ercolini 50+ 0,40-0,60

Alexandrina 65+ –

POMA

Brookfield

Golden 70+ –

Gales 70% color 70+ 0,70-0,80

Golden Delicious 70+ –

Mondial Gala –

Roges americanes 70+ –

Granny Smith 70+ –

Fuji 75+ –

ALBERCOC

Moniqui 55+ –

PRUNA

Black Amber 0,45-0,55

Tolosa –

Sun Gold –

Reina Clàudia 40+ 0,70-0,80
Preus sense envàs, a granel i sense manipular, refe-
rits a primera categoria. F.N.: Fred normal.

Rosendo Manrique
Resaltado


