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LA BORSA

L’Ibex-35 ha 
pujat un 1,18% 
aquesta setmana
n L’Ibex-35 va finalitzar la 
sessió d’ahir amb un descens 
del 0,84%, amb la qual cosa 
ha perdut la cota dels 9.700 
punts, encara que s’ha ano-
tat una pujada setmanal de 
l’1,18%, amb el selectiu situ-
at en els 9.746,3 punts. En el 
mercat de deute, la prima de 
risc espanyola va pujar fins 
als 101 punts bàsics. La resta 
de borses europees van tan-
car amb caigudes del 0,3% 
per a Londres i del 0,35% per 
a Frankfurt, mentre que la 
Borsa de París va avançar un 
0,03%. El preu del barril de 
petroli Brent es va situar en 
76,46 dòlars, i la cotització 
de l’euro davant el dòlar es 
va posicionar en els 1,1762 
bitllets verds.

MÉS INFORMACIÓ A
www.segre.com/economia

ELS QUE MÉS PUGEN

Títol Preu (€) % Var.

ABENGOA A 0,0242 12,56

AUDAX RENOV. 2,7100 6,27

MONTEBALITO 1,8500 4,40

GRIFOLS CL.A 26,9100 3,78

SOLARIA 5,4400 3,03

ELS QUE MÉS BAIXEN

Títol Preu (€) % Var.

MASMOVIL 117,400 -6,23

D.FELGUERA 0,3220 -4,59

UNICAJA 1,5260 -4,09

AENA 159,000 -3,67

DIA 2,6540 -3,24

MÉS ACTIUS

Títol Volum

SAETA YIELD 949.376,98

TELEFÓNICA 903.966,77

NH HOTEL 241.495,18

BA.SANTANDER 215.704,84

BBVA 139.751,14

Ibex-35

9.746,30     -0,84%

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La recaptació acumu-
lada fins al mes d’abril pel mi-
nisteri d’Hisenda a la província 
de Lleida va ascendir a 347,5 
milions d’euros, la qual cosa 
implica un 2,6 per cent més 
que el primer quadrimestre 
del 2017, segons les dades que 
va oferir l’Agència Tributària 
(AEAT). Del total que s’ha re-
captat, 161,8 milions d’euros 
corresponen a la recaptació en-
tre el gener i l’abril per l’Impost 
sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), que es va in-
crementar en un 1,1 per cent 
respecte al 2017.

Així mateix, els ingressos 
per l’Impost sobre el Valor Afe-
git (IVA) van créixer un 13,6 

per cent, fins als 157 milions 
d’euros. Val a destacar que no-
més el mes d’abril la recaptació 
per aquest impost va créixer 
fins als 69,8 milions d’euros, 
un 34,1 per cent més que l’abril 
del 2017. Un altre apartat amb 
pes a la recaptació és el dels 
impostos especials (alcohol, 
tabac i carburants), pels quals 
Lleida va pagar entre el gener 
i l’abril gairebé nou milions 
d’euros (8,91 milions), xifra 
que representa un creixement 
del 7,8 per cent. Així mateix, 
el mes d’abril es van recaptar 
per aquest tipus de taxes 2,4 
milions d’euros, un 4,2 per cent 
més.

Al contrari, la recaptació 
per l’Impost de Societats, el 
que grava la renda o benefici  

empresarial, va experimentar 
una caiguda el primer quadri-
mestre d’aquest any d’un 49,2 
per cent, fins als poc més de 
tretze milions d’euros, davant 
dels 25,7 milions dels quatre 
primers mesos del 2017. Per ai-
xò i malgrat la gran recaptació 

efectuada per IRPF, el Capítol 
I, en el qual s’enquadren totes 
dos taxes i l’Impost dels No 
Residents, s’apunta en aquest 
primer quadrimestre un des-
cens del 5,9 per cent davant del 
mateix període de l’any passat. 

Catalunya

Al seu torn, al conjunt de 
Catalunya, la recaptació de 
l’Agència Tributària espanyo-
la va assolir en el primer qua-
drimestre els 14.688,6 milions 
d’euros, la qual cosa suposa un 
augment del 8,6 per cent. Ai-
xí mateix, a nivell estatal, els 
ingressos tributaris per Hisen-
da entre els mesos de gener i 
abril d’aquest any van sumar 
els 70.284,8 milions d’euros, 
un 4,6 per cent més.

LA DADA

347,5
MILIONS D’EUROS

La recaptació tributària al pri-
mer quadrimestre va créixer 
un 2,6% respecte al mateix 
període de l’any passat.

Hisenda recapta un 2,6% 
més fins a l’abril a Lleida
Fins als 347,5 milions, gràcies als ingressos per IRPF i IVA || 
Baixa la recaptació per l’Impost de Societats

IMPOSTOS BALANÇ

Imatge d’arxiu de la seu de l’Agència Tributària a Lleida.

SEGRE

IMPOSTOS ESPECIALS

La recaptació pels 
impostos que graven  
el tabac, la gasolina o 
l’alcohol va créixer un 7,8%

Torra inaugurarà 
la 29a Trobada 
al Pirineu

CONFERÈNCIES

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El president 
de la Generalitat, Quim Tor-
ra, inaugurarà formalment 
el divendres 15 de juny la 
vint-i-novena edició de l’en-
contre econòmic Trobada 
Empresarial al Pirineu, que 
comença el dijous 14 a la Seu 
d’Urgell i que debatrà sobre 
el creixement sostenible de 
les companyies. A l’acte no 
assistirà finalment l’acabat 
de nomenar ministre d’Ex-
teriors, Josep Borrell.

Photo-Me Compra la xarxa de bugaderies de La Wash

❘ LONDRES ❘ La companyia britànica Photo-Me International ha 
acordat la compra de La Wash Group, companyia que té una 
xarxa de bugaderies automàtiques a Espanya i Portugal a tra-
vés de franquícies, una de les quals a Balaguer. L’import de 
l’operació ascendeix a 4,75 milions d’euros.

Augmenta el nombre de societats creades a Lleida

❘ LLEIDA ❘ El nombre d’empreses creades a l’abril a la província 
de Lleida va créixer el 34,6% respecte al mateix mes de l’any 
passat, fins a les 66 societats, i se’n van dissoldre deu, set més, 
segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

OHL pacta un ERO per a 176 treballadors

❘ MADRID ❘ OHL ha assolit un acord amb els sindicats sobre l’ERO 
plantejat a les oficines centrals d’estructura del grup a l’Estat, 
que afectarà 176 empleats.
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Producte Cot. Dif. Unitat

AUS

Pollastre blanc 1,25 0,06 kg viu

Pollastre groc 1,18 = kg viu

Pollastre blanc canal 2,07 0,09 kg can.

Pollastre groc canal 1,77 = kg can.

Gallina lleugera:

S/Pes 0,06 = kg viva

S/Pes 0,08 = kg viva

Gallina semipesant:

1.900 a 2.100 g 0,16 = kg viva

2.100 a 2.300 g 0,18 = kg viva

2.300 a 2.500 g 0,19 = kg viva

Pesant 0,22 0,05 kg viva

Gall 0,05 = kg viu

CONILLS

Conill d’1,9 a 2,125 kg 1,77 0,04 kg

Conill de +2,125 kg 1,73 0,04 kg

PORCÍ D’ENGREIX

Selecte 1,224 0,018 kg

Normal 1,212 0,018 kg

Porc gras 1,200 0,018 kg

GARRINS 20 KG

Preu de Lleida 35,00 = unitat

CORDER

De 19 a 23 kg 3,00 = kg viu

De 23 a 25 kg 2,85 = kg viu

De 25 a 27 kg 2,65 = kg viu

De 27 a 29 kg 2,55 = kg viu

De 29 a +  2,35 = kg viu

OVELLA

Primera 0,55 = kg viva

Segona 0,35 = kg viva

Tercera 0,00 = kg viva

Producte Cotització

RAMADERIA ECOLÒGICA

BOVÍ (vedella)

(E) – –

(U) – –

(R) – –

OVÍ (corder)

20-22 kg –

22-24 kg –

24-+ kg –

Producte Cotització

EQUÍ (poltre)

(E) –

(U) –

(R) – 

 Granja  Comerç

CARAGOL

Bover 10,00 5,00

Vinyal – –

Producte Cot. Dif. Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS

(XL) +73 1,25 = dot.

(L) 73-63 0,74 = dot.

(M) 63-53 0,62 = dot.

(S) 53 a - g 0,47 = dot.

Varietat/Calibre F.N. A.C.

Préssec groc 

B – –

A – –

Pera devoe

60+ – –

Pera williams

60+  – –

Pera blanquilla  

60+ – –

Pera conference

60+ 0,75-0,85 –

Pera alexandrina

60-65 – –

Pera bona Lluïsa

55+ – –

Pera g. leclerc

70+ – –

70-75 – –

Pera champion

65+  – –

Poma golden

75+ 0,75-0,85 –

70+ – –

Poma gala 70% color 50%

65-70 – –

70+ – –

Poma grany smith

70+  0,40-0,50 –

Poma fuji 

75+ 50%  – –

75-90 – –

Poma roja americana 

70-90 – –

Producte Cotització

INDÚSTRIA

Poma concentrada  – 

Williams  – 

Nectarina groga 61-67  –

Nectarina 67-73  –

Préssec roig 73+  –

Préssec groc 73+  –

Pera cremogenada  –

Varietat/Calibre Mín. Màx. Unitat

CEBA (A GRANEL, SENSE MANIPULAR)

Figueres  s/c s/c kg

Figueres cambra s/c s/c kg

Recas (50-80) s/c s/c kg

Recas (80+) s/c s/c kg


