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segons ha confirmat la mateixa 
companyia, ha activat la via ci-
vil per reclamar només l’energia 
consumida per l’ajuntament i els 
veïns des del 2010, quan es van 
deixar d’abonar factures. 

Endesa té acumulats 21.000 
rebuts sense pagar del consistori 
i els veïns de la Torre de Capde-
lla, malgrat que només es recla-
maran els més elevats. La mul-
tinacional compta des del mes 
de febrer amb una sentència del 

Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que avala el càlcul de 
l’IVA d’aquestes factures (vegeu 
el desglossament), però encara 
no l’ha executat. En el mateix 
cas es trobaria l’ajuntament de 
Llimiana, tot i que el consistori 
diu que negocia amb l’elèctrica 
per solucionar la situació.

El mateix passa a Lladorre, 
Alins, la Pobla de Segur, Cas-
tell de Mur i tots els municipis 
d’Aran, entre d’altres, malgrat 

que en cap d’aquests casos hi ha 
resolució judicial. Per la seua 
banda, a Lladorre i la Pobla de 
Segur, a més, els dos consisto-
ris i els veïns de les dos locali-
tats abonen les factures de la 
llum tal com les envia Endesa, 
encara que esperen saber què 
passa amb el cas de la Torre de 
Capdella (que podria acudir a la 
Justícia europea) per reclamar 
o no els cobraments indeguts 
per l’IVA.

a. batlle
❘ llEiDa ❘ Endesa manté des de fa 
anys un conflicte amb diversos 
municipis del Pirineu lleidatà 
per l’IVA que aplica als rebuts 
de la llum dels abonats que té 
en aquestes localitats, amb qui 
des de fa dècades té firmats con-
venis que bonifiquen el preu de 
l’energia per allotjar les centrals 
elèctriques. Els consistoris re-
clamen que la base imposable de 
l’impost sigui el preu acordat per 
les parts en aquests contractes 
històrics, mentre que la multina-
cional factura l’IVA a partir de 
l’antiga Tarifa d’Últim Recurs, 
més cara que el preu bonificat. 
El resultat és que fa anys que 
els abonats d’aquestes locali-
tats paguen més per IVA que per 
l’energia que consumeixen, la 

qual cosa ha portat alguns dels 
ajuntaments i veïns afectats a 
deixar de pagar factures o a 
abonar només l’IVA que consi-
deren que els toca.

Endesa, per la seua part, ja ha 
començat a acudir als tribunals 
per reclamar el milió d’euros 
que en total li deuen una dotze-
na de localitats del Pirineu llei-
datà per aquesta polèmica, se-
gons diverses fonts. És el cas de 
la Torre de Capdella, pel qual, 

energia litigis

Endesa reclama un milió a una dotzena  
de pobles del Pirineu pel rebut de la llum
Per consums impagats i per l’IVA que s’ha de repercutir sobre les factures || Activa la via civil per 
demanar als clients de la Torre de Capdella que abonin l’energia consumida des de l’any 2010

Imatge d’arxiu d’instal·lacions elèctriques de Capdella.

jaumE barrull castEllVí

pendentS del jutge
lladorre i altres pobles 
reclamaran a Endesa si 
aquesta perd el litigi  
amb la torre de capdella

Bona collita de 
bolets a l’Alta 
Ribagorça

micologia

❘ llEiDa ❘ Pluges freqüents i un 
clima propici per a l’aparició 
de bolets han afavorit que dife-
rents varietats hagin proliferat 
durant les últimes setmanes a 
l’Alta Ribagorça. Boletaires de 
la zona expliquen que aques-
ta temporada de primavera és 
millor que les d’anys anteriors 
per a la recol·lecció de bolets 
com els moixernons en aques-
ta comarca i també pel que fa 
a municipis de la Ribagorça 
aragonesa. una caixa de moixernons recollits a l’alta ribagorça.

MES s’oposa que ERC expulsi la seua edil a Rosselló
❘ rossElló ❘ Moviment d’Esquerres (MES) va rebutjar ahir “qualsevol 
imposició” que suposi la renúncia de la seua regidora a Rosselló, 
Carme Vidal, a continuar com a portaveu del grup d’aquesta for-
mació en coalició amb ERC (vegeu SEGRE d’ahir). MES va criticar 
la “prepotència” del regidor republicà Toni Bosch al sol·licitar 
l’expulsió de Vidal del grup municipal i el va instar a “dimitir 
del seu càrrec” o a seguir al consistori com a no adscrit “si no vol 
seguir al grup ERC-MES-AM”.

Oferta turística de la Vall de Boí al mercat japonès
❘ la Vall DE boí ❘ L’oferta turística de la Vall de Boí ha aconseguit 
presència al mercat japonès, a través del turoperador Veltra. Així 
ho va indicar el patronat del municipi, que va indicar que aquest 
és el resultat de la col·laboració entre empreses turístiques amb 
l’agència de viatges Pirineu Emoció per crear i comercialitzar 
productes turístics. Va afegir que es tracta de sortides de dos dies 
dirigides a persones d’alt poder adquisitiu que viatgen a Barcelona.

leS ClauS

Els afectats
z lladorre, la Pobla de segur, 
alins, castell de mur, llimiana i 
tot aran, entre d’altres.

L’únic litigi obert
z Endesa encara no ha demanat 
executar la sentència avalada 
pel tsjc que considera correc-
te el càlcul de l’iVa dels rebuts 
de la llum a la torre de capde-
lla. l’ajuntament, per la seua 
part, podria acudir a la justícia 
europea.

“Preu pactat” 
davant de “preu  
de mercat”
n Els assessors legals de 
l’ajuntament de la Torre 
de Capdella van assegurar 
a SEGRE aquesta setmana 
que la resolució confirma-
da pel TSJC que va donar 
la raó a Endesa contra la 
Torre de Capdella no té 
en compte l’última modi-
ficació legal de l’IVA, en 
vigor des del 2015, que 
indica “que quan hi hagi 
conceptes cobrats en es-
pècie (kilowatts) s’aplica 
el preu pactat” entre les 
parts. L’antiga legislació, 
en canvi, indicava que 
l’IVA a aplicar en aquests 
casos era el de “preu de 
mercat”.




