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Economia
POLÈMICA L’ens cameral ebrenc la titlla d’injusta i insolidària i diu que restarà competitivitat a l’Ebre per poder atraure inversions industrials

La Cambra se suma a l’alerta per la supressió
de la rebaixa en el cànon de l’aigua
Si s’elimina la rebaixa en el cànon de l’aigua que tenen les empreses i
famílies ebrenques, el territori perdrà competitivitat per atraure inversions de noves indústries. Això és el que denuncia la Cambra de Comerç de Tortosa a través d’un comunicat. L’ens cameral diu que l’equiparació del cànon de l’aigua a tot Catalunya priva de l’actiu de l’aigua al territori.
TORTOSA V. Adell

“Injusta i insolidària”. Així ha
qualificat la Cambra de Comerç de
Tortosa la desaparició progressiva
dels coeficients reductors que s’apliquen sobre el cànon de l’aigua
que consumeixen les indústries i famílies ebrenques per compensar les
inversons que l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) fa a la resta de
conques del país. Ho ha fet en un
comunicat en què vol mostrar la seva “total disconformitat i oposició”
a la decisió del govern català d’eliminar aquesta reducció (de 0,5 en
el cas de l’ús industrial i del 0,7 en
el cas del domèstic).
Un dels arguments que aporta
l’ens cameral per defensar aquesta
tesi és que “la mesura posa en risc
el present i el futur de desenvolupament socioeconòmic” del territori.
“Donada la proximitat al riu, un
dels actius que des de la Cambra i
altres institucions presentàvem als
potencials inversors era el menor
cost del subministrament del servei
de l’aigua”, diu el comunitat, que
continua: “davant els desavantat-

ges competitius respecte a altres indrets de Catalunya, si s’instal·laven
aquí tenien garantida l’aigua i a un
cost inferior”. I això “pot comportar un factor negatiu més a considerar pels òrgans d’administració de les
empreses a l’hora de prendre decisions de present i de futur”. Així, segons la Cambra de Comerç de Tortosa, l’eliminació de la rebaixa en el cànon de l’aigua resta competitivitat al
conjunt del territori a l’hora d’atraure
inversions industrials als diferents polígons. A més a més, l’ens també
alerta de l’increment de la factura de
l’aigua per a empreses i indústries ja
ubicades al territor en un moment
com l’actual.
L’ens cameral, a més a més, argumenta que la mesura és injusta i insolidària per altres motius. En primer
terme, la proximitat de l’aigua de l’Ebre amb el territori evita quilòmetres
de canonades i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre fa front al cost de
“bona part de les actuacions de sanejament”. Això fa que “els costos del
servei del cicle de l’aigua a les Terres
de l’Ebre es trobin plenament coberts
amb escreix amb l’aplicació dels coe-
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ICV presentarà mocions als
ajuntaments per evitar-ho

La Cambra defensa que l’aigua més barata és un dels arguments que fins ara havia
tingut el territori per atraure inversions industrials. / L’EBRE
ficients reductors vigents fins a la publicació de la nova normativa”.
DISCRIMINACIÓ POSITIVA VERS
L’EBRE També assenyala que, “gràcies als recursos naturals del territori,
altres indrets de Catalunya han pogut desenvolupar-se socioeconòmicament”. “La solidaritat ben entesa
cap a les Terres de l’Ebre exigeix con-

templar les seves singularitats i, en
conseqüència, aplicar una política de
discriminació positiva que les equipari a la resta de Catalunya”, defensa
el comunicat de la Cambra. I això,
diu l’ens cameral, es podria haver
aconseguit amb “la reducció en el
cànon de l’aigua amb l’objectiu d’atraure més inversió privada cap a les
Terres de l’Ebre”. 

■ ICV vol aturar la retirada de la
bonificació en el cànon de l'aigua
amb què es compensava els habitants de les Terres de l'Ebre per les
inversions i actuacions que l'ACA
duu a terme a la resta de conques
del país. Els ecosocialistes presentaran mocions als ajuntaments on
tenen representació i instaran la
resta de partits a fer-ho a tots els
consistoris ebrencs per exigir que
es corregeixi la retirada d'aquesta
compensació que va aprovar el
Parlament. El diputat d'ICV i exconseller de Medi Ambient, Salvador Milà, va defensar des de Tortosa que l'actitud de CiU de retirar el coeficient reductor és de
“deslleialtat” cap al territori. Milà
ha recordat que, durant els set
anys de govern tripartit, aquesta
va ser una “exigència clau” que
va mantenir-se en molts casos a
través d'esmenes signades també
per CiU i els partits d'esquerres. El
diputat ecosocialista considera
“inacceptables” aquests increments i ha demanat la reacció de
les forces polítiques i de la societat civil del territori “perquè significa una doble discriminació
per al territori”.

AGENDA D’ACTIVITATS

Setembre

per a empresaris.

13-09-2011 JORNADA INFORMATIVA
Programes i ajuts a la innovació i
internacionalització. Acció10.
16-09-2011 CURS
MINI MBA: Business Essentials. Escola
de Negoci per a Empresaris (EMPE).
"Curs intensiu (48 h.) d'extensió universitària de la Universitat Rovira i Virgili".
22-09-2011 SEMINARI
Exportar per avançar.
Col·labora Banc Sabadell-Atlàntic.
23-09-2011 SEMINARI
La gestió del temps és molt rendible.
Formació contínua activitats directives
C. Cervantes, 7

43500 Tortosa

30-09-2011 SEMINARI
Google. Internet-empresa.

05-10-2011 SEMINARI
Habilitats directives per aconseguir que
les coses passin.

a l'Iphad com a eines de l'empresa.

Novembre

MISSIÓ
COMERCIAL a Guinea
Equatorial
03-10-2011 CONFERÈNCIA
Miquel Roca i Junyent.
IV Cicle de conferències economia i empresa T.E.

20-10-2011 JORNADA
Polígons d'activitat econòmica (PAE).
Dinamitzadors territorials.

11-11-2011 CURS
Gestió duanera i fiscal d'expedicions i
exportacions.
14-11-2011
Què està canviant a l'hostaleria.
Sector turisme.
25-11-2011
II Jornada de Xarxes Socials i empresa
28-11-2011
Qui sóc? On estic?
Sector comerç.

25-10-2011
SEMINARI
Iniciació a l'Iphone i

Informació: www.cambratortosa.com
Email: tortosa@cambratortosa.com
Tel: 977 441 537

Tel. 977 441 537

Espai web: www.cambratortosa.com

14-10-2011 CURS
Les claus per repensar l'empresa.

Octubre
02-10-201

Fax 977 444 370

19-10-2011
SEMINARI
Iniciació a les xarxes
socials. Internet

Adreça electrònica: tortosa@cambratortosa.com

