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ECONOMIA

AGRICULTURA FRUITA SECA

Preveuen un augment del
22% en la producció d’ametlla
Fins a gairebé 2.000 tones a Lleida, segons la FCAC, que alerta
de l’abandó de cultius || Increment del 30,8% a Catalunya
❘ LLEIDA ❘ La producció d’ametlla a la demarcació de Lleida
augmentarà aquest any un
21,9%, de manera que pujarà de les 1.612 tones de gra de
l’any passat a les 1.965, segons
estimacions de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). La superfície
collida, en canvi, s’ha reduït
un 8,3%, fins a situar-se en les
16.372 hectàrees.
El responsable de fruita seca de la FCAC, Roger Palau,
explica que, “malgrat haver
tingut un hivern molt sec, amb
temperatures superiors a la
mitjana, una primavera amb
abundants precipitacions ha
afavorit l’evolució dels arbres
i fa preveure una bona collita”.
Per la seua banda, des de
Jarc-Coag, Sisco Esquerda
afegeix que la producció s’ha
incrementat, malgrat que s’ha
reduït l’àrea conreada, perquè
“hi ha hagut un millor arrelament de la flor de l’ametller, ha
gelat menys –en algunes zones
puntuals– i les plantacions joves estan començant a produir
a ple rendiment”.
Les principals comarques
productores de la demarcació,
les Garrigues i el Segrià, són les
que tindran una collita millor,
especialment a les plantacions
amb nous regadius. D’altra
banda, a la zona del Pallars es
pronostica una producció més
irregular.

SEGRE

FISCALITAT CAMPANYA RENDA 2015

Hisenda eleva la pressió
fiscal sobre el segon
habitatge en l’IRPF
❘ LLEIDA ❘ Els propietaris de
segones residències el valor
cadastral de les quals no hagi
estat revisat en els últims deu
anys patiran una pujada fiscal de l’1,1% al 2% en aquesta campanya de la Renda
2015, la primera que incorpora totes les novetats de la
reforma fiscal aprovada pel
Govern de Madrid el 2014.
Abans s’aplicava l’1,1% per
als habitatges amb revisions
cadastrals posteriors al 1994
i del 2% per a les anteriors
a aquesta data. Ara el límit
es fixa l’any 2005, la qual
cosa significa que més contribuents hauran d’aplicar
el 2%. “Si tens un aparta-

ment a Salou amb un valor
cadastral de 60.000 euros,
revisat abans del 2005, abans
pagaves l’1,1%, és a dir, 660
euros. Ara, el 2%, que són
1.200 euros”, explica Josep
Ramon Peiró, assessor fiscal
i membre de Col·legi d’Economistes de Lleida.
“Quan tens un segon habitatge sense llogar, sigui un
apartament a la platja o una
casa al poble, es considera
que genera un rendiment, i
per això has de tributar. Amb
la reforma fiscal, si fa més de
deu anys que el tens i el seu
valor cadastral no ha estat
revisat, ara s’ha de pagar el
2%”, afegeix.

Una finca d’ametllers, en una imatge d’arxiu.

MILLOR CLIMA

Malgrat que hi ha menys
superfície conreada, la
producció ha augmentat
gràcies al temps favorable
Així mateix, la FCAC va
alertar de l’abandó del cultiu
d’ametlles en secà “perquè la
immensa majoria de la superfície de fruita seca es produeix
en zones on no és viable cap
altre cultiu i, per tant, es pot
arribar a una situació no desitjada de superfície descurada i
boscosa”.

La taula nacional de fruita seca, integrada per les organitzacions agràries Asaja,
Jarc-Coag i la FCAC, entre
d’altres, es va reunir ahir a
Madrid i va realitzar les estimacions de collita d’ametlla.
A Catalunya es preveu un
increment de la producció del
30,8%, de manera que pujaria
de les 3.102 a les 4.056 tones
en gra. La superfície conreada
catalana s’ha reduït un 7%. En
el conjunt de l’Estat, es pronostica un descens de la producció
de gairebé l’11% i d’aquesta
manera passarà de les 52.319
tones del 2015 a les 46.628 previstes per a aquest any.

EMPRESES ADQUISICIONS

Brussel·les prohibeix la venda de la filial
britànica O2 de Telefónica a Hutchison
❘ BRUSSELLES ❘ La Comissió Europea (CE) ha prohibit la venda
de la filial britànica de Telefónica, O2, a Hutchison, perquè
considera que l’operació hauria
deixat en només tres els operadors de xarxes mòbils al Regne
Unit i que les contrapartides
ofertes per posar remei a les
seues preocupacions no eren
“suficients”.
A més, bloqueja l’operació,
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valorada en 10.250 milions
de lliures (uns 13.000 milions
d’euros), perquè la preocupava
“seriosament que els clients de
telefonia mòbil del Regne Unit
tinguessin menys possibilitats
d’elecció i paguessin uns preus
més alts”, i que la transacció
“perjudiqués la innovació en
el sector de les comunicacions
mòbils”.
L’operació hauria combinat

O2 de Telefónica i Three de
Hutchison 3G i, conjuntament,
haurien sigut líders al mercat
amb una quota superior al 40
per cent, indica la Comissió
Europea.
L’adquisició hauria deixat
només dos operadors de xarxes mòbils, Vodafone i Everything Everywhere (EE), de BT,
per poder fer front a l’entitat
fusionada.

Nissan ultima la compra del 30% de Mitsubishi
❘ MADRID ❘ Nissan estudia la compra d’una participació del 30%
a Mitsubishi Motors, la qual cosa el convertiria en l’accionista
més gran de la marca japonesa. L’operació estaria valorada
en 200.000 milions de iens (1.600 milions d’euros). Per la
seua banda, Mitsubishi va anunciar ahir que el falsejament de
dades de consum de combustible de quatre dels seus models
de minivehicles afecta altres automòbils, sense precisar de
moment quins, cosa que augmentaria l’abast de l’escàndol.
El director executiu del fabricant automobilístic, Osamu
Masuko, va demanar disculpes pels problemes ocasionats.
Els models afectats ja no estan a la venda al país, encara que
aquest problema podria afectar també l’ASX.

La creació d’empreses a Lleida augmenta un 20%
❘ LLEIDA ❘ La creació de societats mercantils a Lleida va augmentar al març un 20% en relació amb el mateix mes del
2015, fins a arribar a les 90. El capital subscrit també es va
incrementar, fins a situar-se en els 3,997 milions d’euros.
Per la seua banda, se’n van dissoldre 6 per les 12 del 2015.
La majoria van ser dissolucions voluntàries.

La factura de la llum varia 130 € segons la companyia
❘ MADRID ❘ La factura d’electricitat pot variar 130 euros a l’any
en funció de la companyia que es triï, segons indica una
empresa d’assessorament en tarifes després de comparar
les ofertes de les comercialitzadores de referència amb les
low cost. La tarifa més econòmica és la Tarifa Fórmula Luz
d’EDP, amb un preu del kWh de 0,1178 euros i un preu del
kW de 3,5036 euros al mes.

Els contractes d’un dia augmenten un 25% el 2015
❘ MADRID ❘ Els contractes d’un dia van augmentar un 25% l’últim any, la qual cosa suposaria un augment de la precarietat
laboral. L’hostaleria i les treballadores de la llar van ser els
sectors on més es va utilitzar aquest tipus de contractació per
hores. Per franges d’edat, el 45% eren persones d’entre 40 i
49 anys, segons dades de l’EPA del primer trimestre del 2016.

