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ENERGIES NETES 

Desbloquegen fons de la UE per a 
energies renovables i autoconsum 
Convocatories d'ajuts en mans de l'Estat i la Generalitat 1 1 Rebuig a pares eolics a 
ctnc cen s metres de cases i nova 'cimera' contra línies de molt alta tensió 

R. R./ AGENCIES 
1 LLEIDA 1 L'Estat i la Generali
tat van desbloquejar ahir fons 
Next Generation de la UE peral 
desenvolupament de les energi
es renovables, després de setma
nes sense que coneguessin els 
terminis ni els procediments per 
sol· licitar-los. La Generalitat va 
abrir ahir !'esperada convoca
toria d'ajuts pera instaHacions 
d'autoconsum d'energia, amb 
una dotació de més de 114 mi
lions, dels quals 110 es destina
ran a subvencions i la resta, a 
inversions directes del Govern 
i a cobrir "possibles despeses 
indirectes", segons consta a 
les bases. Per la seua banda, el 
Consell de Ministres va apro
var un Projecte Estrategic per 
a la Recuperació i Transforma
ció Economica (PERTE), dotat 
amb 6.900 milions que obre la 
porta a projectes d'energies ne
tes i, en especial, de producció 
d'hidrogen. 

Al costat deis projectes de 
renovables i la convocatoria 
d'ajuts per afavorir-los, aug
menta a Lleida la mobilització 
davant de projectes vinculats a 
les energies netes que es consi
deren,perjudicials peral terri
tori. Es el cas de línies d'alta i 
molt alta tensió que promou el 
grup Forestalia per portar fins a 
Barcelona !'energía de centrals 
solars i eoliques d'Aragó. La 
Generalitat ha convocat avui 

ME DI AMBIENT TAXES 

Autoconsum d'energia 
1 La convocatoria de la Generali
tat destinara a ajuts 110 milions 
deis més de 114 milions assignats 
a Catalunya en el marc del pla 
de Recuperació, Transformació 
i Resiliencia de I'Estat. El Govern 
reserva dos milions a inversions 
di rectes 1 2,9 a "despeses indirec
tes". El termini per demanar-les 
s'inicia i acabara fins al 31 de de
sembre del 2023 o fins a esgotar 
els fons. 

Alta i molt alta tensió 
1 Forestalia projecta tres eixos 
de línies d'alta i molt alta ten
sió a Lleida, una al Pallars Jussa; 
i dos més que travessaran el pla 
de Lleida amb tra~ats paral·lels. 
Aquestes últimes inclouen diver
sos circuits i línies complementa
ríes. En tots els casos, la comesa 
és transportar a Barcelona !'ener
gía que generaran centrals solars 
i eoliques d'Aragó. 

una nova cimera amb els ajun
taments afectats per la tercera 
d'aquestes infraestructures elec
triques que ha iniciat el tramit 
a Lleida. Servira per informar 
els ajuntaments i avaluar la pos
sibilitat de presentar-hi aHega
cions, tal com es va fer en una 
trobada anterior a Vinaixa. Així 

La llei espanyola de 
residus ~mena~a el canon 
que cobra la Generalitat· 
1 LLEIDA 1 La llei espanyola de 
residus i sois contaminats, que 
tram~ta el Congrés, amena¡;:a el 
canon de residus que cobra la 
Generalitat. Aquesta preveu la 
creació d'un impost estatal, una 
cosa que obligaria a eliminar 
la taxa que cobra Catalunya. 
El canon de residus del Govern 
busca incentivar el reciclatge i 
penalitza les escombraries que 
entren als abocadors. Actual
ment se situa en 53,1 euros per 
tona i es preveu que pugi fins 
als 71,6 el2024. 

Els ingressos es destinen al 
finan¡;:ament d'infraestructu
res relacionarles amb la gestió 
de les escombraries. El direc
tor de !'Agencia de Residus de 
Catalunya, Isaac Peraire, va 
assegurar en declaracions al 
diari Ara que "l'impost estatal 

deixa sense efecte una eina que 
ha estat un exit i que compta 
amb un ampli suport de partits 
i entitats". El Govern s'oposa a 
la "recentralització" de l'Estat 
i recorda que la competencia 
sobre residus és autonomica. 

IMPOST HOMOGENI 

Preveuen crear un impost 
estatal i la Generalitat 
defensa que la seua taxa és 
un "exit" amb ampli suport 

La UE fixa que el 2025 s'han 
de reciclar el 55% deis residus 
i el2035 el65%. Fins a 28 mu
nicipis de Lleida ja compleixen 
aquesta meta, tots amb recollida 
porta a porta. 

LESCLAUS 

lmatge d'arxiu de panells solars pera autoconsum. 

Projectes sota !licencia estatal 
1 Projectes pera centrals solars 
de més de 50 MW a I'Urgell i l'en
torn evitaran complir les exigen
cíes de la Generalitat al ser de 
competencia estatal. 

mateix, la Xarxa Catalana per 
una Transició Energetica Justa, 
que agrupa vuitanta-nou enti
tats i plata formes de tot Catalu
nya, va expressar ahir rebuig de 
les esmenes pactades per ERC i 
Junts per modificar el decret llei 
de renovables i reduir les res
triccions a pares eolics. Aques-

POLÍTICA POLEMICA 

CTFC 
1 El CTFC, la Universitat Autono
ma de Madrid i !'empresa Total 
Energies impulsen una catedra 
dedicada a preservar habitats en 
arees de pares solars. 

tes plantegen instaHar molins 
a una distancia mínima de 500 
metres d'habitatges en lloc del 
límit actual d'un quilometre 
(com va avan¡;:ar SEGRE el pas
sat dia 2). Així mateix, s'oposa 
a esmenes com la del PSC, que 
demana impedir moratories a 
centrals eoliques i solars. 

Loposició de les Borges 
nega confabulació amb 
la Diputació contra JxCat 
1 LES BORGES 1 Borges per la Re
pública, a l'oposició, va ne
gar ahir una "confabulació" 
entre aquesta formació i la 
Diputació, que va denunciar 
dilluns l'equip de govern de 
JxCat, que va assegurar que 
buscaven "desprestigiar amb 
mentides la gestió municipal 
ambles entitats esportives". 
L'ajuntament va afirmar que 
no van ser informats de la reu
nió convocada perla Diputació 
a Torregrossa per informar els 
clubs de les Garrigues i el Pla 
deis ajuts a entitats i esportis
tes i, per aquest motiu, no van 
poder traslladar-los la infor
mació (vegeu SEGRE d'ahir). 

Perla seua part, el porta
veu de Borges perla República 
(que integra membres d'ERC, 
la CUP i independents), Josep 

Farran, va explicar ahir que 
dimarts de la setmana passa
da es van assabentar de la re
unió a través d'una persona 
que forma va part de la llista de 
JxCat a les eleccions munici
pals del2019. Va apuntar que 
van contactar ambles entitats, 
que els van dir que no estaven 
al corrent de la convocatoria, 
i després la Diputació els va 
explicar que havien enviat un 
correu electronic als ajunta
ments. Aquest mail no va arri
bar al consistori de les Borges 
per un error en els enviaments 
i la corporació provincial va 
oferir una reunió específica 
amb les entitats de la capital 
de les Garrigues. L'alcaldessa, 
Núria Palau, va avan¡;:ar que 
convocaran els clubs per ce
lebrar aquesta trobada. 

SEGRE 
Dimecres, 15 de desembre del2021 

PLENS 

Pren possessió la 
nova edil de la 
CUP a Tarrega 
1 TARREGA 1 La nova edil de la 
CUP de Tarréga, Laia Re
casens, prendra possessió 
del carrec a l ple de dema. 
Relleva Teresa Sala, que va 
dimitir després que li vetes
sin una xarrada de Josep 
Pamies. Recasens assumira 
les mateixes carteres que la 
seua antecessora: Serveis 
Municipals, Medi Ambient 
i Mobilitat. En aquesta sessió 
també esta previst resoldre 
les aHegacions presentades 
a la modificació de les or
denances fiscals que s'apro
varan de forma definitiva. 
D'altra banda, el ple de les 
Borges Blanques debatra 
dema el pressupost per a 
l'any que ve. 

SUBVENCIONS 

Fins a disset 
ajuts a la Seu per 
mi llorar fa~anes 
1 LA SEU 1 L'ajuntament de 
la Seu d'Urgell ha atorgat 
disset ajuts per rehabilitar 
i repintar porxos i fa¡;:anes 
del centre historie i de Cas
tellciutat. En concret, setze 
subvencions corresponen al 
nucli antic de la Seu, per va
lor de 36.036 euros, i una a 
Castellciutat, que ascendeix 
a 2.363 euros. 

Els ajuts, que busquen di
namitzar i potenciar el cen
tre historie, cobreixen un 
maxim d'un 85 per cent del 
pressupost de la rehabilitació 
i pintura i l'import maxim és 
de 2.000 si l'edifici compta 
amb una única fa¡;:ana i de 
3.000 si en té més d'una. 

ADMINISTRACIÓ 

El Govern 
reparteix del fons 
local lOO milions 
1 LLEIDA 1 La Generalitat va 
publicar ahir el repartiment 
deis 100 milions d'euros del 
fons extraordinari del2021, 
que busca paHiar la perdua 
de recaptació deis ens locals 
a causa de la crisi genera
da per la Covid. Aquestes 
quantitats osciHen entre els 
22.206 euros d'Arseguel i 
els 432.983 de Lleida ciutat. 
També es repartiran fons en
tre els consells i Aran i les 
EMD. El delegat de la Ge
neralitat a Lleida, Bernat 
Solé, va visitar ahir l'ajun
tament de Ponts i van parlar 
d'aquests fons. Solé també es 
va reunir amb l'arquebisbe 
d'Urgell, Joan-Enric Vives. 
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