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La Seu vol declarar bé cultural més
de seixanta elements patrimonials
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Inversió d’1,3 milions per a 12 km de
calçada entre Fraga i Saidí
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MEDI AMBIENT DEJECCIONS RAMADERES

Dos plantes de purins sense primes a l’expirar
el termini del TS, que amenaça amb multes

La d’Alcarràs i la de Tracjusa, a Juneda, tancades a l’espera que l’Estat acati les sentències que obliguen
a revertir retallades || El Govern central no hi posa data i fonts del sector creuen que ho farà ben aviat
R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ La planta de tractament
de purins d’Alcarràs i la de Tracjusa, a Juneda, segueixen sense
primes després que ahir mateix
expirés el termini que el Tribunal Suprem (TS) va concedir
a l’Estat per restablir els ajuts
que aquesta mena d’instal·lacions reben per produir electricitat. Els propietaris d’aquests
complexos tancats esperen reobrir-los quan el Govern socialista acati les resolucions judicials que, des de fa més de dos
anys, l’obliguen a revertir les
retallades de l’anterior Executiu
del PP. La tisorada de l’any 2014
va forçar el tancament de totes
les plantes d’aquest tipus a Espanya i, des d’aleshores, només
dos de les quatre construïdes a
les comarques lleidatanes han
pogut recuperar l’activitat: la de
Miralcamp i la de Vag, a Juneda.
A l’establir com a data límit
el 22 d’octubre, el Suprem va
advertir que, en cas d’incompliment, el ministeri per a la Transició Ecològica (competent en
matèria d’energia) haurà “de
designar la persona responsable” d’aquesta demora i amenaça d’imposar-li una primera
multa coercitiva de mil euros,
“que podrà ser reiterada fins a la
completa execució de la resolució judicial”, segons la interlocutòria del mes de juliol passat.
S’ha de recordar que, el 2017,
l’Alt Tribunal ja va amenaçar
amb sancions personals contra
el llavors ministre d’Energia,
Álvaro Nadal, per aquest mateix motiu. Representants del

R.R.

LES CLAUS

Assecatge de purins

z Les plantes tancades assequen purins per reduir-ne el
volum i aprofiten la calor per
produir electricitat a través de
cogeneració. La venda d’aquesta energia a preu primat, superior al del mercat, és el que les
fa viables.

Tisorada i litigis
z La retallada del 2014 va situar
els ingressos d’aquestes plantes
per sota dels costos i es va aplicar de forma retroactiva, per la
qual cosa el Govern va exigir la
devolució de milions en primes
ja cobrades. Totes les que funcionaven a Espanya van tancar.

Sentències incomplertes
z El Suprem considera que l’Estat no ha acatat les sentències
que l’obliguen a revertir les retallades a les primes.

Govern espanyol i del sector
del tractament de purins han
mantingut reunions durant els
últims mesos sobre la nova ordre ministerial per restablir
les primes. El ministeri no va
poder precisar ahir quan preveuen aprovar-la, i per la seua
part fonts del sector van apuntar
que l’Executiu espanyol podria
fer-ho “de forma imminent”. En
aquest sentit, van apuntar que
l’esborrany de la nova ordre podria sotmetre’s aquesta setmana
a l’examen de la Comissió De-

Imatge d’arxiu de la planta de purins de Tracjusa, a Juneda.

legada per a Assumptes Econòmics, un pas previ necessari per
a l’aprovació i entrada en vigor.
Arran de les sentències que,
des de l’any 2016, exigeixen fer
marxa enrere a les retallades a
les plantes de purins, l’anterior
Govern del Partit Popular va
dictar el 2017 una nova ordre
ministerial que restablia en part
aquestes ajudes. Van poder beneficiar-se’n les instal·lacions
de Vag i la d’Audax Green a
Miralcamp, però la de Tracjusa
i la d’Alcarràs en van quedar

INDÚSTRIA MINERIA

DIA 22 D’OCTUBRE

És la data que el Suprem
va posar com a límit per
restablir les primes a
les plantes de purins
excloses: el ministeri d’Energia
va limitar les primes a complexos construïts durant els últims
quinze anys i les dos superaven
aquesta antiguitat.
El Tribunal Suprem va rebut-

jar aquesta limitació de quinze
anys, al considerar que convertia en “paper mullat” les seues
resolucions i va exigir tornar a
situar en vint-i-cinc anys el termini en què aquestes plantes
de tractament de purins poden
rebre primes.
La moció de censura contra
Mariano Rajoy i el relleu al
Govern central ha retardat diversos mesos l’aprovació d’una
nova ordre ministerial que doni
compliment a les exigències de
l’Alt Tribunal.

EMPRESES ESTUDIS

La Generalitat tindrà en compte el
territori per autoritzar la mina de Salau

El Pirineu encapçala la llista
de densitat empresarial

X.R.

❘ LLEIDA ❘ El Pirineu és la zona de
Catalunya amb la densitat empresarial més gran, segons dades de l’Idescat i de l’Observatori del Treball. En aquest sentit,
la Val d’Aran ocupa la primera
posició del rànquing, amb 73
empreses per cada 1.000 habitants i la segueixen la Cerdanya,
amb 59, i el Sobirà amb 49. Val
a destacar que el 75 per cent
d’aquestes firmes es dediquen
al sector serveis i a l’immobiliari o al turístic, que és un dels

❘ LLEIDA ❘ La consellera d’Empresa, À ngels Chacón, va
assegurar que la Generalitat
“actuarà d’acord amb la sensibilitat territorial” a l’autoritzar les investigacions mineres
a Salau, on Neometal Spania
(filial d’Apollo Minerals Ltd)
projecta obrir una explotació
de tungstè i or. Chacón va respondre d’aquesta manera a una
pregunta del grup de CatComú al Parlament i la consellera

va afirmar que “l’ajuntament
d’Alt Àneu i la Generalitat
han mantingut contacte en el
marc de la tramitació de drets
miners”.
Així mateix, va assenyalar
que la direcció general d’Energia “només donarà el permís
d’investigació minera a Neometal Spania si compleix tots
els requisits que estableix la
normativa minera i si la conselleria de Territori emet un
informe favorable al projecte”.

En aquest sentit, va recordar
que l’explotació de tungstè és
“positiva, sempre que es compleixin tots els requisits socials
i ambientals que assegurin la
mínima afectació al territori”.
S’ha de recordar que una vintena d’entitats han presentat
al·legacions al projecte i van
alertar dels regs de contaminació de les aigües. A més, els
contraris a la mina han creat
una plataforma per reclamar la
Generalitat que no l’autoritzi.

principals motors de les comarques de muntanya. El Solsonès
també compta amb un índex
elevat de densitat empresarial,
al mateix nivell que la resta de
zones del Pirineu, i per la seua
banda l’Alta Ribagorça, el Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla
d’Urgell i l’Urgell tenen entre 36
i 40 empreses per cada miler de
ciutadans. D’altra banda, l’Alt
Urgell, la Segarra i les Garrigues tenen entre 31 i 35 empreses per cada mil habitants.

