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AGRICULTURA FISCALITAT

Hisenda rebaixa els mòduls
agraris a cent pobles de Lleida
On la meteorologia adversa, com gelades i pedres, van danyar les produccions l'any
passat li S a tg · - u 1a re ucció ja anunc ada pe efecte de la sequera
REDACCIÓ
I LLEIDA I El ministeri d'Hisen-

da va publicar ahir al Butlletí
Oficial de l'Estat (BOE) l'ordre
de mòduls de l'IRPF 2021 amb
una rebaixa fiscal que beneficia
els 900.000 agricultors i ramaders que tributen pel règim de
mòduls i s'estima en uns 1.093
milions d'euros. En el cas de la
província de Lleida afecta les
comarques de les Garrigues,
el Segrià i l'Urgell en el cas de
l'ametlla i poc més d'un centenar de municipis per diferents
cultius, des de la fruita dolça i
els cereals fins a les oliveres o
l'apicultura.
Hisenda publica cada any una
rebaixa de mòduls per compensar els petits agricultors que han
vist minvades les seues produccions per causes com les gelades,
la pedra, la sequera o tempestes
com Filomena, per posar alguns
exemples.
L'ordre recull la proposta del
ministeri d'Agricultura després
d'obtenir els informes de les comunitats autònomes, segons va
recordar ahir. Aquesta reducció de mòduls se suma a la del
20% en el rendiment net aprovada per a tot el sector agrari
en un reial decret de mesures
per paHiar els efectes de la sequera i l'increment dels costos
de producció.
Les reduccions depenen del
nivell d'afectació a les produccions. Per posar alguns exemples,
en el cas de l'ametller, el mòdul
queda en 0,05 a les Garrigues,
mentre és d'un 0,13 a l'Urgell i
del 0,18 al Segrià, amb l'excep-

Més afiliats a totes les
comarques catalanes
I LLEIDA I El nombre d'afiliats

a la Seguretat Social va augmentar a totes les comarques
catalanes a l'abril, en comparació amb el mateix mes del
2021, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística
de Catalunya (Idescat). Els
territoris amb un increment
més gran són la Selva (12%),
el Tarragonès (9,9%) i Aran
(9,1%).

Lleugera pujada de
l'electricitat per avui
I MADRID I El preu mitjà de

l'electricitat al mercat a l'engròs pujarà avui dijous un
0,23% respecte a ahir, amb
187,27 euros per megawatt
hora (MWh). El preu màxim
es donarà entre les 22.00
hores i les 23.00 hores, amb
227,49 euros/MWh, mentre
que el mínim serà de 161,11
euros/MWh i es registrarà
entre les 04.00 i 05.00 hores.

Més de 60.000 actes
per falsos autònoms

Una olivera partida com a conseqüència de la borrasca Filomena el gener del2021 a Vinaixa.
VALORACIÓ

La Moncloa calcula que
beneficia 900.000 pagesos
de tot l'Estat amb uns
1.093 milions d'eu ros
ció en aquest últim cas d'algunes
poblacions en les quals es retalla
encara més.
Entre els mòduls més baixos
destaca, per exemple, els casos
d'Abella de la Conca, Conca de

Dalt, Gavet de la Conca, Isona i
Conca Dellà, Llimiana i Tremp,
on els apicultors hauran de tributar amb un mòdul del 0,05.
En fruiters, hi ha un ampli
ventall en funció de la varietat
i la zona. Així, queda en un 0,07
per als albercocs d'Albesa i Castelló de Farfanya, el mateix per
a préssec i nectarina a Arbeca
i Puiggròs, Bell-lloc d'Urgell,
Bellvís, Castellnou de Seana,
les Borges Blanques, el Cogul,
Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola
i Miralcamp.

Entre les produccions amb
reducció es troben també vinyes, com en el cas de la ciutat
de Lleida (0,11), oleaginoses o
farratges.
D'altra banda, Hisenda va explicar ahir que també es redueix
l'índex aplicable a les activitats
ramaderes que alimentin el bestiar amb pinsos i altres productes adquirits a tetcers, sempre
que aquests representin més del
cinquanta per cent pel que fa a
l'import total de l'alimentació
animal.

1MADRID 1La vicepresidenta
segona i ministra de Treball
i Economia Social, Yolanda
Díaz, va assenyalar ahir que
en aquests dos anys de mandat del Govern central s'han
aixecat 60.221 actes d'inspecció sobre falsos autònoms
i s'ha recaptat amb això 393
milions d'euros.

Lagarde situa al juliol
la pujada dels tipus
I VIENA I La presidenta del Banc

Central Europeu, Christine
Lagarde, va confirmar ahir
una probable pujada de tipus d'interès el mes de juliol, després de concloure's a
començaments del mateix
mes el programa de compra
d'actius (APP).

PENSIONS DEBAT

FISCALITAT CANVI CLIMÀTIC

El ministre Escriva avala
prolongar la vida laboral

El Banc d'Espanya demana imposar més
impostos de caràcter mediambiental

I MADRID I El ministre d'Inclusió,

I MADRID I El Banc d'Espanya

Seguretat Social i Migracions,
José Luis Escriva, va insistir
ahir que la "mesura més eficaç"
per garantir la sostenibilitat del
sistema de pensions és "la prolongació de la vida laboral" i
va recordar que la reforma del
2011 ja va portar l'edat de jubilació als 67 anys. En la clausura
de l'Assemblea de l'Institut de
l'Empresa Familiar (IEF), va dir
que Espanya ja està treballant a
atansar l'edat efectiva de jubi-

lació a l'edat real i va defensar
la necessitat d'incentivar la jubilació demorada.
Va lamentar que s' hagi instal·lat la cultura de la jubilació
anticipada dins de les empreses, atès que es tracta d'"una
manera de passar els costos a
la Seguretat Social" i estableix
"esquemes molt agressius".
Per aquest motiu, va demanar
"canvis interns" per modificar
aquesta tendència a la jubilació
abans dels 65 anys.

considera "imprescindible"
potenciar i millorar la fiscalitat mediambiental a Espanya
perquè l'economia pugui avançar eficientment i amb menors
costos en el procés de transició
ecològica, i afirma que un augment de la recaptació en aquest
àmbit podria destinar-se a reduir altres impostos i a compensar els costos de transició
de les empreses i famílies més
vulnerables.

El supervisor recalca que
són les polítiques públiques,
especialment en matèria fiscal i en l'àmbit de la regulació
de l'activitat econòmica, les
que han d'exercir "un paper
protagonista" en la transició
ecològica.
Això és així perquè els governs i els parlaments gaudeixen de la necessària legitimitat per establir els temps i la
forma amb què l'economia i
la societat han d'emprendre la

transformació estructural i disposen, d'altra banda, del conjunt d'instruments "més ampli,
granular i adequat" per assolir
els objectius proposats de la
manera més eficient.
El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Angel Gavilan, indica
que el principal instrument que
han d'utilitzar els governs és
la imposició mediambiental,
un camp en el qual Espanya té
"molt de recorregut".
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INDÚSTRIA ZONA FRANCA

RAMADERIA ANÀLISI

La dieta del boví ofereix
diferent qualitat de la <arn
Un estudi de la UdL destaca les característiques de l'alimentat
amb pastures I Sis mesos d'anàlisi a Cal Tomàs de la Pobla
REDACCIÓ

I LA POBLA DE SEGUR I La UdL ha fet

un estudi sobre les característiques de la carn de vedells en
funció de la seua alimentació
que constata que la de caps de
bestiar engreixats a base de
pastures és més saludable que
l'alimentats a base de pinsos.
Els resultats es presentaran la
setmana que ve a la Pobla de
Segur, on s'ubica l'explotació
Cal Tomàs, en s'ha fet l'anàlisi
de camp, segons van explicar
fonts de la mateixa granja.
L'estudi l'ha elaborat el departament de Ciència Animal
de la Universitat de Lleida, en
la qual s'han comparat tres tipus d'engreix en vedells certificats ecològics: dieta a base de
pinso, alimentació que combina pinso i farratge i nutrició a
base d'unifeed i pastura.
L'estudi constata que la carn
d'animals engreixats a base de
pastures és més saludable que
l'ordi amb pinso. Els caps de
bestiar alimentats amb farratge tendeixen a tenir més contingut d'àcids grassos poliinsaturats, en especial del tipus
omega3. D'aquesta forma la
ràtio Omega 6 sobre Omega 3
presenta un valor inferior en
les dietes farratgeres assolint
valors més propers a l'òptim,
va explicar ahir la font. Les
dietes amb més proporció de
farratge presenten valors més
elevats d'àcid linoleic conjugat

Preacord amb la marca
de motos Silence per
ocupar part de Nissan
I BARCELONA I La reindustrialit-

Cal Tomàs és l'explotació on s'ha fet el treball.
PRESENTACIÓ

L'estudi es presentarà la
setmana que ve en una
jornada que combinarà
la gastronomia
(CLA), associat a la protecció
contra el càncer.

Ecològic i viable
Els resultats de l'estudi reflecteixen que els farratges
resulten una alternativa ecològica i també viable per als
petits productors. Els farratges
i pastures, tant pels seus costos

com per la no-dependència dels
grans mercats, dona una nova
oportunitat als petits ramaders
ecològics.
Amb uns costos d'engreix
assumibles i no dependents,
la rendibilitat de les petites explotacions és possible i allibera
els ramaders de la dependència
de la gran indústria, explica
Cal Tomàs.
D'altra banda, aquestes conclusions es veuen avalades per
l'augment del cost del cereal
en els últims mesos i per la
creixent demanda dels consumidors d'aliments més respectuosos amb el medi ambient,
conclou.

zació de Nissan va fer ahir
un pas endavant al tancar Silence i els sindicats un acord
per contractar un centenar
de treballadors, encara que
el procés per reactivar tota
la planta de Zona Franca
de Barcelona continua sense tancar-se i la plantilla va
sortir al carrer a exigir més
celeritat.
Després que Silence, fabricant de motocicletes elèctriques participada per Acciona, apuntés la setmana passada a la possibilitat de replantejar-se la inversió, el principi
d'acord per contractar 110
treballadors de Nissan garanteix que s'instaHarà a la Zona Franca. Silence té previst
fabricar cotxes elèctrics de
petites dimensions en aquestes instaHacions.

INVERSIÓ AGRICULTURA

LA BORSA

La Moncloa eleva a 1.800 milions
el pla de futur agroalimentari

Wall Street
impulsa la borsa
espanyola

Inicialment el PERTE estava valorat en mil milions

• La borsa espanyola va pujar ahir el2,13% i va recuperar el nivell de 8.300 punts
impulsada per Wall Street
després que baixés lleument
la inflació als EUA a l'abril,
així com per l'alça dels grans
valors. L'índex de referència del parquet espanyol,
l'Ibex-35, va guanyar 173,4
punts, aquest 2,13%, la pujada més gran des del29 de
març, fins a 8.312,6 punts.
L'any acumula un descens
del 4,6%. El petroli Brent
es va encarir el 4,5%, fins
a 107 dòlars per barril, per
la possibilitat que Europa
decideixi l'embargament de
cru a Rússia i que aquest país
amenacés de tallar el subministrament de gas.

I CIUDAD REAL I El president del
Govern central, Pedro Sanchez, va presentar ahir a Ciudad Real el Projecte Estratègic
per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE)
del sector agroalimentari, que
serà de 1.800 milions d'euros.
Sanchez va anunciar que el
Govern central aprovarà part
dels 1.000 milions anunciats
i que es distribueixen en tres
eixos d'actuació, i 800 milions
addicionals que es posaran a
disposició del sector agroalimentari per a la transformació
de la indústria, la millora de la
gestió de l'aigua, i la modernització dels regadius.
L'ordre de bases de la convocatòria dels ajuts de l'eix
relacionat amb la competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat

..

Extreballadors de Nissan es van man ifestar ahir a Barcelona.

de la producció d'aliments del
PERTE, que comptarà amb una
dotació de 400 milions d'euros, s'aprovarà en la primera
quinzena del mes de juny, va
explicar el president.
INDÚSTRIA

Les indústries
agroalimentàries demanen
que els ajuts arribin a
les pimes del sector
Pedro Sanchez calcula que,
en total, aquestes inversions
tindran un impacte en el producte interior brut d'almenys
3.000 milions d'euros, que permetran crear més de 15.000
llocs de treball al sector durant

els propers anys. Va comentar que aquests aj uts han de
tenir un efecte directe a tota
la cadena de valor i no només
en les indústries o empreses
més competitives, de manera
que el Govern de l'Estat s'ha
proposat amb aquest PERTE
"arribar a les petites i mitjanes
explotacions".

Reaccions
El president de la Federació
Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB),
Tomas Pascual Gómez-Cuétara, va destacar la importància
que els ajuts del PERTE agroalimentari arribin a les pimes.
La interporfesional del porcí,
Interporc, es va mostrar satisfeta amb la inversió anunciada
per Sanchez.

M~S INFORMACIÓ A
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Els exempleats de Nissan
s'incorporaran al projecte
de Silence amb les condicions acordades en l'ERO (tres
anys d'ocupació m ínima i
un sou que està un 20% per
sobre del de referència del
sector).
Al Parlament, el conseller
d'Empresa i Treball, Roger
Torrent, es va congratular
de l'acord i va destacar que
permet "desbloquejar una
bona part de la negociació
sobre Ni ssan". A hir, mig
miler d'extreballadors de
Nissan -segons la Guàrdia
Urbana- es van manifestar
Barcelona per reclamar a
Govern central i Generalitat que accelerin el procés de
reindustrialització, alarmats
per la lentitud amb què avança i la falta de concreció dels
projectes industrials.
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030
Dos atletes lleidatans
a l'Iberoamericà
I LLEIDA I Els atletes lleidatans

Aleix Porras i Berta Segura han estat convocats per
formar part de l'equip espanyol que competirà a l'Iberoamericà de la Nucia (Alacant) entre els dies 20 i 22
d'aquest mes. Ambdós han
estat inclosos als equips de
relleus 4x400.

Petició perquè Catalunya
presenti candidatura sola
Per part de la Catalana d'Esports d'Hivern si Aragó no valida l'acord
AGÈNCIES

La FIFA podria excloure
l'Equador del Mundial
I ZURIC I La FIFA ha obert un
procediment disciplinari en
relació amb el possible incompliment per Byron Castillo dels criteris de convocatòria amb la selecció de
l'Equador en les eliminatòries per al Mundial de Qatar. Pel que sembla, Castillo
seria colombià i si fos exclòs
l'Equador del Mundial ocuparia la seua plaça Xile.

Irregularitats en obres
durant l'època Villar
I MADRID I La Intervenció Ge-

neral de l'Estat ha advertit el
jutge de l'Audiència Nacional
encarregat de la instrucció
del cas Soule (investigació de
la gestió d'Angel María Villar
al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol) de
l'existència d'irregularitats
a les obres i la construcció
de diversos camps de futbol
a Espanya.

El ciclista italià Nibali
es retirarà aquest any
I ROMA I El ciclista italià Vin-

cenzo Nibali (Astana), de 37
anys, va anunciar ahir que es
retirarà a final de temporada.

I BARCELONA I La Federació Catalana d'Esports d'Hivern s'ha
posicionat a favor d'una candidatura en solitari de Catalunya
per optar als Jocs Olímpics d'Hivern del2030, si finalment la
Generalitat i el govern d'Aragó
no tanquen un acord per organitzar la cita. En una roda de
premsa celebrada a Barcelona,
el president de l'ens federatiu català, David Samper, va reclamar
"valentia" al Comitè Olímpic
Espanyol (COE) i al Govern per
presentar la candidatura del Pirineu català. "Demano a la Generalitat i al COE que, si Aragó
no valida l'acord al qual vam arribar, tirem endavant una candidatura per al2030 només de
Catalunya, per capacitat, perquè hi ha voluntat i, sobretot,
perquè no tenim cap garantia
que el Comitè Olímpic Internacional no designi dos seus (2030
i 2034)", va asseverar.

Data topall

La Federació Catalana d'Esports d'Hivern va fer ahir una roda de premsa en suport als Jocs.

El proper dia 20 és la data que
el president del COE, Alejandro Blanco, ha establert com a
límit per tancar una candidatura
conjunta entre ambdós comunitats, després que Aragó es
desmarqués de l'acord que van
subscriure el Comitè Olímpic,
la Moncloa i la Generalitat, en
desacord amb el repartiment
de seus de les disciplines olím-

piques. Blanco ja ha dit que la
candidatura ha de ser conjunta
o no es presentarà.
Samper, acompanyat per l'esquiadora olímpica Núria Pau,
que va parlar en representació
dels esportistes d'hivern catalans, va puntualitzar que continua creient en la candidatura
conjunta entre Aragó i Catalunya, per bé que va matisar que

FUTBOL PRIMERA CATALANA

el projecte olímpic del Pirineu
català porta gestant-se des del
2010. "Algú va decidir unir
aquest projecte a l'agenda del
retrobament i es va afegir Aragó al projecte. Estem encantats
perquè volem que se celebrin
els Jocs Olímpics, però sense
Aragó, després que s'hagi despenjat, el projecte de Catalunya
està fet", va dir Samper. A més,

Samper va lamentar la postura
del govern d'Aragó que, segons
la seua opinió, es deu "exclusivament a temes polítics" ja que
"anar en contra de Catalunya
ven".
Per la seua part, Javier Lamban va tornar a reclamar "sensatesa" per provar d'arribar a
un acord amb Catalunya "en
igualtat de condicions".

GIRO D'ITÀLIA

Démare guanya
a l'esprint iJuan
Pedrolópez
segueix líder
1MESSINA I El francès Arnaud Dé-

La firma Electro-Tarr deixarà
de patrocinar la UE Tàrrega
F.GASULL
1 TÀRREGA 1 L'empresa

Electro-Tarr deixarà de col-labor ar com a patrocinador de
la UE Tàrrega al finalitzar
aquesta temporada, després
de deu anys de fructífera relació. Aquesta empresa de la
capital de l'Urgell, dedicada
a la distribució de material
elèctric industrial, ha estat
el patrocinador principal de

l'equip blaugrana figurant el
logotip en lloc preferent de la
samarreta. Club i empresa van
escenificar diumenge passat,
durant el descans del partit
davant del Vista Alegre (2-0),
aquest agraïment mutu. Hi van
participar directius del club,
amb el president Gerard Caro
al capdavant, i Ramon Cervera i Jordi Balasch, de la firma
Electro-Tarr.

mare (Groupama) va aconseguir
la victòria a l'esprint en la cinquena etapa del Giro d'Itàlia, la
segona a Sicília, que va tenir un
recorregut de 174 quilòmetres
entre Catània i Messina, amb
el port Portella Mandrazzi, de
segona categoria, amb costes de
fins un 4,9%, com a principal
obstacle. Démare, de 30 anys,
va ser el que millor es va col·locar en l'esprint final als últims
metres i va entrar en meta davant del colombià Fernando Gaviria, que va concloure segon.
Amb aquesta victòria el francès
suma el seu sisè triomf en la ronda italiana i el número 85 en
el seu palmarès. La general la
continua liderant l'andalús Juan
Pedro López, que va entrar amb
el gran grup i en la sisena etapa
lluirà de nou la maglia rosa.

Arnaud Démare alça els braços després del seu triomf a Messina.
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