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Multa a
24 empreses
de palets

COMPETÈNCIA

❘MADRID ❘ La Comissió Nacio-
nal dels Mercats i la Compe-
tència (CNMC) ha imposat
multes per valor de 4,7 mi-
lions d’euros a 24 empreses
fabricants de palets i a l’asso-
ciació Calipal España al for-
mar un càrtel per fixar preus
i condicions comercials entre
novembre del 2005 i novem-
bre del 2011.

La resolució del regulador
té com a novetat el reconei-
xement de l’impacte sobre els
usuaris de les conductes an-
ticompetitives, fins al punt
d’animar les persones o em-
preses afectades a presentar
una demanda de danys i per-
judicis.

Joan Turmó, al
capdavant dels
economistes

COL·LEGIS

❘ LLEIDA ❘ La unificació del
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya i els col·legis deTitu-
lats Mercantils ha convertit
la nova corporació en una de
les més importants que hi ha
a Catalunya, amb més de
8.000 col·legiats i 2.000 soci-
etats registrades i despatxos
vinculats, implantats a tot el
territori català.

A Lleida, el nou Col·legi
d’Economistes, sorgit arran
de la unificació, compta amb
més de 400 col·legiats.

A partir d’aquesta unifica-
ció el president territorial de
l’esmentat col·legi passa a ser
JoanTurmóMontanuy. El vi-
cepresident és Josep Maria
Riu.

Les cooperatives preveuen preus de
7 euros en l’ametlla

p.23

L’Íbex 35 perd un 1,39% al
tancament, en els 10.100 enters
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Un conductor omple el dipòsit del vehicle en una estació de servei.

EFE

❘ LLEIDA ❘ Lleida és la quarta pro-
víncia més econòmica per pro-
veir-se de gasoil de tot l’Estat,
només darrere de Navarra iAra-
gó, mentre que en el cas de la
gasolina les estacions de ser-
vei basques s’afegeixen a les més
barates davant de les lleidata-
nes.

Així queda de manifest en
l’estudi de la Comissió Nacio-
nal dels Mercats i de la Com-
petència (CNMC), que analitza
l’evolució dels preus el mes de
setembre i que acaba de fer-se
públic.

L’informe fa una anàlisi dels
preus abans i després d’impos-
tos i aquí es troba l’explicació
del rànquing. Si no es tenen en

compte els tributs, Lleida és la
província més econòmica de tot
l’Estat en els dos tipus de car-
burant analitzats (gasolina de
95 i gasoilA). Cau al rànquing
després de les gasolineres na-
varreses, aragoneses i basques
quan s’inclou la càrrega impo-
sitiva.

Aquesta situació s’explica
perquè en aquests territoris no
s’abona el tram autonòmic de
l’Impost sobre lesVendes Mino-
ristes de Determinats Hidrocar-
burs (IVMDH), que popular-
ment es coneix com a cèntim

Lleida, amb la gasolinamés barata
després d’Aragó, País Basc i Navarra
En gasoil, només les estacions navarreses i aragoneses sónmés econòmiques al no
gravar amb impostos autonòmics || Els tributs suposen lameitat de la factura
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sanitari i que sí que s’abona a
Catalunya. L’import d’aquest
impost depèn de les comunitats
autònomes.

De fet, la meitat del que pa-
guen els conductors a l’hora de
proveir-se en una estació de ser-
veis són impostos. Es paga l’Im-
post sobre elValorAfegit, els im-
postos especials i l’IVMDH en
el seu tram estatal i autonòmic
a les zones en les quals està
aprovat.Així,mentre que el preu
de la gasolina abans d’impostos
a Lleida és de poc més de 68
cèntims el litre, una vegada apli-

cats els tributs, la factura s’atan-
sa als 1,4 euros per litre.

En el cas del gassoilA, es pas-
sa de prop de 70 cèntims per li-
tre a poc més d’1,30 euros el li-
tre, sempre segons dades de la
Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència.

A l’informe de setembre, ana-
litza també l’evolució dels mar-
ges bruts de distribució. Lleida
torna a situar-se dalt del ràn-
quing. És la província amb un
major retrocés en el cas del ga-
soil i la segona en gasolina,molt
a prop d’Alacant.

Al contrari, es disparen a Cas-
tella-la Manxa. Els països de
l’entorn de la UE continuen te-
nint marges inferiors als d’Es-
panya.

Gasolineres independents

Finalment, l’informe explica
que les estacions de servei in-
dependents van marcar al se-
tembre els preus de carburants
més baixos amb diferències que
es van augmentar fins a 3,5 cèn-
tims el litre en el cas de la gaso-
lina 95 i els 4,5 cèntims en el li-
tre de gasoilA.

ESTACIONS DE SERVEI

Les gasolineres
independents marquen
preus fins a 4,5 cèntims
més barats

Esperança a Alier de
treballar al cent per cent
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Moment de la reunió que vanmantenir ahir els treballadors d’Alier a l’ajuntament de Rosselló.

❘ ROSSELLÓ ❘ Els treballadors d’Ali-
er de Rosselló es van reunir ahir
a l’ajuntament del poble per ser
informats pel comitè d’empresa
sobre els avanços en la situació
laboral.

La setmana passada, com va
informar SEGRE, l’empresa i els
treballadors van acordar prorro-
gar l’ERO temporal fins al
pròxim 31 de març i paral·lela-
ment posar l’esforç a engegar la
màquina 3.

Segons JosepAbad, alcalde de

ÒSCAR MIRÓN

Lanotícia, a
LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Rosselló, la posada en marxa
d’aquesta màquina 3 és impor-
tant atesa l’alta càrrega de co-
mandes que hi ha, la qual cosa
genera expectació que el curs de
la firma vagi pel bon camí.


