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COMARQUES

Cervera estrena dilluns el servei
de bus urbà al centre
p.

www.segre.com/comarques
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Asseguren part de la muralla
de Solsona per evitar caigudes
p.
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TRIBUNALS RAMADERIA

El Suprem anul·la el deute de 16 milions que
Indústria exigeix a plantes de purins de Lleida

Veu excessiva la retallada retroactiva de primes del 2014 i dóna quatre mesos al ministeri per rectificar-la
|| El sector dóna per fet que es reduirà, la qual cosa podria obrir la porta als projectes per reobrir-les
SEGRE

R. RAMÍREZ/ A. BATLLE

❘ LLEIDA ❘ La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat el deute
de 16 milions d’euros que el
ministeri d’Indústria exigia a
les plantes de purins d’Alcarràs,
Miralcamp i les dos de Juneda.
La retallada que l’Estat va aplicar a les primes que aquestes
instal·lacions percebien per generar electricitat, amb efecte
retroactiu des de juliol del 2013,
obligava a tornar 4 milions d’euros a cada una en retribucions
ja cobrades, la qual cosa va
precipitar el seu tancament el
febrer del 2014. La sentència,
que estima un recurs presentat
per l’Associació d’Empreses per
al Desimpacte Ambiental dels
Purins (ADAP), obliga ara el
ministeri d’Indústria a recalcular aquest deute en un termini
de quatre mesos i obre la porta
a la possibilitat que les plantes
puguin reobrir desenvolupant
els diferents projectes que han
sorgit durant l’últim any, ja que,
segons fonts del sector consultades per SEGRE, la quantia
exigida es reduirà sensiblement.
La reclamació d’aquests 16
milions era el principal llast a
projectes que aspiraven a reobrir aquestes instal·lacions
(vegeu el desglossament). La
sentència, no obstant, estableix
que la retallada que Indústria
els va aplicar el 2014 “era contrària a dret”, perquè es va basar en una valoració excessiva
dels ingressos que rebien aquest
tipus d’instal·lacions. Entre d’altres, els atribuïa beneficis per la

Imatge d’arxiu de la planta de tractament de purins de Miralcamp.

NOVA FACTURA

L’Alt Tribunal admet que
els criteris imposats per
Indústria van fer inviable
l’activitat de les plantes
venda d’energia tèrmica a tercers, cosa que si bé fan algunes
plantes de cogeneració, no es
produeix en les de tractament
de purins: en aquestes, la calor
s’utilitza per dessecar dejecci-

ons i reduir-les a menys d’un
10% del seu volum per facilitar-ne el transport.
En el recurs davant del Suprem, ADAP esgrimia que els
paràmetres retributius d’Indústria contravenien “el principi
legal de suficiència de la retribució” per a les plantes de purins, ja que la que es fixava “no
permetia cobrir ni tan sols els
costos d’explotació” i les feia
“inviables”. L’Alt Tribunal, per
la seua part, estima aquest argument a l’escrit de la sentència i

remarca que “el fet que totes les
instal·lacions de tractament de
purins a Espanya (hi havia 29)
hagin cessat l’activitat no és per
si mateix una prova determinant, però té un indubtable valor indicatiu de les disfuncions
que han generat els paràmetres
establerts” en l’ordre ministerial que va fixar les retallades a
les primes. El sindicat Jarc-Coag va aplaudir la sentència i va
expressar la seua confiança que
permeti “reprendre l’activitat”
de les plantes tancades.

CONSELH GENERAU

MUNICIPIS INICIATIVES

Mollerussa pagarà l’aigua
a famílies amb problemes
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa i la firma concessionària del servei de proveïment
d’aigua, Sorea, van firmar ahir
un conveni per garantir el subministrament als usuaris que es
trobin en situació de precarietat
econòmica.
Segons va informar el consistori, l’acord s’anirà renovant
anualment i estableix un Fons
de Solidaritat dotat amb una
partida inicial de 7.000 euros,
que l’ajuntament podrà ampliar

amb les quantitats necessàries
en funció de les necessitats de
les famílies amb greus dificultats econòmiques de la capital
del Pla d’Urgell.
El fons es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del deute corresponent a la
factura del servei municipal de
l’aigua a les famílies que acreditin, a través d’un informe de
Serveis Socials del consistori,
la seua situació de precarietat i
vulnerabilitat.

Plans a Lleida
per tractar altres
residus i per
produir energia
■ Dos anys després del
tancament de les quatre
plantes de purins de Lleida, totes han canviat de
propietaris. Els nous amos
han plantejat nous projectes per tal de reaprofitar
les instal·lacions, tots condicionats pel deute que Indústria els atribueix per
les primes cobrades abans
de la retallada retroactiva. D’aquesta manera, les
dos de Juneda han passat
a mans d’una societat controlada pels ramaders de
les Garrigues. Esperen
obrir Tracjusa per tractar
tant dejeccions ramaderes com les escombraries
orgàniques de poblacions
de la comarca, mentre es
plantegen què poden fer
amb la de Vag. La planta de Sava, a Miralcamp,
ara en mans d’Audax,
tractaria purins i rebutjos
orgànics de l’agroindústria, mentre que el grup
Ignis ha adquirit diferents
plantes clausurades a Espanya, entre les quals hi
ha la d’Alcarràs, per generar electricitat mitjançant
la crema de gas. L’ajuntament els exigeix que tractin purins.

FAUNA

Tanques elèctriques
a Aran per protegir
ruscos de l’ós

Un tancat elèctric al voltant d’un rusc a Aran.

❘ VIELHA ❘ El Conselh Generau
d’Aran ha iniciat aquesta setmana la instal·lació de tanques
elèctriques entorn de ruscos per
protegir-los de possibles atacs
de l’ós. Així ho va explicar l’Administració aranesa, que va indicar que la mesura forma part
del programa Piroslife, finançat per la Unió Europea. D’altra
banda, l’ós Goiat, alliberat setmanes enrere a Llavorsí, va ser
detectat ahir a Bausen després
d’estar uns dies a França.

