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Abertis pagarà tot l’IBI
alsmunicipis de l’AP7

MOBILITAT

SÍLVIA OLLER
Girona

La concessionària Abertis pagarà
el 100% de l’impost de béns im
mobles (IBI) als ajuntaments de
les localitats per on passa l’au
topista AP7 després que l’estiu
passat s’acabessin els beneficis
fiscals de què gaudien les conces
sionàries, que únicament havien
d’abonar un 5% d’aquest impost
alsconsistoris.Ahir lasubdirecto
ra general d’Autopistas, Anna
Bonet, va recordar que la bonifi
cació que la concessionària
(abans Acesa) tenia des dels orí
gens de la concessió, fa uns
50anys,vavèncerl’anypassat, iva
garantir el cobrament a tots els
municipis afectats tan bon punt
els ajuntaments enviïn els rebuts
d’aquest tribut. “La companyia
sap que al llarg d’aquest anyha de
fer front al pagament del 100%de
l’impost,unaquantiaqueabonarà

com es fa habitualment”, va afir
mar ahir Bonet des del peatge
Oest de Girona davant diversos
alcaldes demunicipis per on pas
sa l’AP7 que van rebre l’anunci
amb aplaudiments. A Catalunya
hiha98municipisafectatspelpas
d’algunaautopistaquearapodran
reclamar el cobrament íntegre
de l’IBI. L’exempció fiscal del
95% beneficiava les concessionà
ries de les autopistes AP7, AP2,
C32 iC33.
Lamesura permetrà als ajunta

ments engrossir de manera subs

tancial els seus ingressos. Per po
sarnomésunexemple,aFigueres,
amb un terme municipal per on
passen2,4quilòmetres d’autopis
ta, el cobrament íntegre de l’IBI
suposarà uns ingressos anuals de
93.000 euros més del que ingres
sava fins a l’any passat, que eren
aproximadament uns 5.000 eu
ros. SegonsERC, que amitjans de

genervacomençarunacampanya
perquè els ajuntaments cobressin
la totalitat de l’IBI de les autopis
tes, els municipis afectats rebran
uns ingressos addicionals d’uns
deumilionsd’euros.
D’altrabanda,ahirlaconcessio

nària va presentar el dispositiu
Ronda Gi, una espècie de teletac
gratuït que permetrà millorar la
fluïdesade trànsit als cincpeatges
que formen la circumval∙lació de
l’àrea de Girona, un tram de 20
quilòmetres entre Fornells de la
Selva i Vilademuls que és gratuït
per alsmoviments interns. Els tu
rismes identificats amb aquest
dispositiu, un adhesiu que s’en
ganxa a l’interior del vidre davan
ter, darrere del mirall retrovisor,
evitaran d’aquesta manera cues
que es formen en alguns peatges,
ja que podran circular pel carril
habilitatperalViaT.Laconcessi
onària calcula que uns 11.000 ve
hicles circularan diàriament per
aquest tram lliure de peatge amb
aquest dispositiu, que entrarà en
funcionament el 6 de març. L’ad
hesiu es pot trobar als peatges
Nord i Sud de Girona, als ajunta
ments de la ronda i al consell del
Gironès.Els alcaldesvandestacar
la utilitat d’aquesta eina per als
desplaçaments interns perquè
evitaràmoltes cues.c

L’exempció fiscal
del 95% beneficiava
les concessionàries
de l’AP7, AP2, C32
i C33, que passen per
98 localitats catalanes

El cinemaComèdia
presenta concurs
de creditors
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Espectáculos SL, l’empresa
que explota l’activitat del ci
nema Comèdia, ha presentat
concurs de creditors amb la
intenció de continuar l’activi
tat. Aquest mateix mes les fa
mílies propietàries de l’im
moble van presentar una de
manda de desnonament per
impagament del lloguer.
El concurs de creditors ha

correspost al jutjat mercantil

número 2 de Barcelona, que
ara ha de nomenar un admi
nistrador concursal. La in
tenció d’Espectáculos SL és
poder continuar explotant les
cinc sales i, permitjà d’aques
ta via, trobar un soci que
aporti capital i, així, mantenir
el negoci. En qualsevol cas, la
decisió correspondrà al ma

gistrat, una vegada conegut
l’informe de l’administrador.
Una de les primeres decisi
ons que ha de prendre és si
executa el desnonament o el
paralitzamentre se soluciona
el problema.
El passiu declarat per Es

pectáculos SL és demigmilió
d’euros, dels quals 300.000
són deute amb l’empresa
propietària de l’immoble, i
la resta, amb les distribuïdo
res, que continuen submi
nistrant films. De fet, aquest
cap de setmana està progra
mada 50 sombras más oscu
ras. Amb Hisenda, la Segure
tat Social i els treballadors
s’està al dia, i sembla que hi
ha dos inversors interessats a
associarse.
El cinema Comèdia s’ubica

al PalauMarcet, construït en
tre el 1887 i el 1890 com a re
sidència privada. El 1941 es va
transformar en teatre, i el
1960, en cinema. Les famílies
propietàries de l’immoble
van instar al desembre el des
nonament per impagament
del lloguer des del mes
d’abril. L’edifici està catalo
gat com a bé cultural, i els
amos actuals volen que conti
nuï amb aquest ús.c

TRIBUNALS

L’empresa que
explota el negoci
vol continuar amb
la seva activitat
amb aquestamesura

La concessionària
crea el RondaGi,
unamena de teletac
gratuït per al tram
FornellsVilademuls


