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ENERGIES R NOVABLES 

La Generalitat posa nous límits 
per a les grans centrals solars 
Hi haura zones "prioritaries" per construir-les, fora de les quals no podran superar 
les 30 hectarees 11 Cadú dJUntament haura de delimitar les arees de preferencia 

R.R./X.R. 
ILLEIDA 1 La Generalitat ha posat 
nous límits a la construcció de 
grans centrals solars. Ho ha fet 
mitjam,;ant l'aprovació de nous 
criteris urbanístics per autorit
zar-les, que preveuen que cada 
municipi es doti de zones "pri
oritaries" en les quals instaHar 
plaques fotovoltaiques. Les cen
trals que es construeixin fora 
d'aquestes arees no podran su
perar les 30 hectarees de super
ficie, i ellímit es rebaixara a 15 
hectfuees alla on la instaHació 
tingui "un alt grau d'exposició 
visual", segons el departament 
de Territori. 

Les zones prioritaries inclou
ran espais degradats com pedre
res abandonarles i abocadors 
clausurats. També incorporaran 
l'entom d'infraestructures com 
carreteres, de polígons indus
trials i de subestacions electri
ques. A la llista figuren també 
terrenys qualificats com a ser
veis tecnics, finques agrícoles 
abandonarles i "espais com
patibles amb !'agricultura i la 
ramaderia". 

Panells solars instal·lats enguany a Anglesola. 

Aquesta norma se suma a al
tres com les que fixen límits de 
superfície per comarques i veten 
els panells solars a les parcel·les 
amb més valor agrari. Els ajun
taments hauran de delimitar les 
zones prioriHtries per a centrals 
solars en la seua planificació ur
banística, així com també arees 

EDUCACIÓ EQUIPAMENTS 

OLIUS 

L'ajuntament, la CUP i ve·ins 
s'oposen a un pare solar de 
60 hectarees i més de 
51.000 panells solars 

on seran vetades, al tractar-se 
de terrenys amb forts pendents 
o afectats per normes sectorials 
com les d'aviació o riscos quí
mics. Per la seua part, les co
missions d'Urbanisme hauran 
d'aplicar aquests criteris a !'ho
ra d'autoritzar o no projectes. 

Lliurament de claus de les obres d'ampliació de l'escola. 

L'escola de Torrelameu tornara a 
un sol edifici més de 4 anys després 

Tot aixo es va aprovar aques
ta setmana en la comissió de 
Territori de la Generalitat, en 
un moment en que cada vega
da més ajuntaments busquen 
limitar la implantació de grans 
centrals solars. 

Vint projectes d'aquest tipus 
en tramita ció a Lleida superen 
les 30 hectiuees de superficie. 
Un és el de Torregassa, previst 
a Olius, amb seixanta hectare
es i més de 51.000 panells so
lars, que ha xocat amb l'opo
sició de l'ajuntament, la CUP i 
vei:ns (com va avanc,;ar SEGRE 
dissabte). 

AJUNTAMENTS BALAN~ 

Castell de Mur 
suspen llicencies 
per regular-ne 
la implantació 
•L'ajuntament de Cas
tell de Mur ha suspes du
rant un any }'entrega de 
llicencies per construir 
pares solars al municipi. 
En aquest període dura a 
terme una modificació del 
pla d'ordenació urbanís
tica (POUM) per regular 
la implantació d'aquestes 
centrals. 

L'alcalde, Josep Maria 
Mullol, va explicar ahir 
que Forestalia projecta 
un pare fotovoltaic d'unes 
cent hectarees a la loca
litat. Va assenyalar que 
l'objectiu no és "anar en 
contra de les renovables", 
sinó "posar ordre" en la 
seua implantació. 

Al tres municipis del Pa
llars Jussa, com per exem
ple Tremp, i més d'una 
dotzena en el conjunt de 
les comarques lleidata
nes també han establert 
moratories per regular la 
instal-lació de grans &x
tensions de plaques foto
voltaiques als seus respec
tius municipis. 

SEGRE 1 

Dimecres, 21 de desembre del2022 

Denuncien especulació 
urbanística al Pirineu 
ILLEIDA 1 La plataforma Stop 
JJOO ha denunciat l'especu
lació urbanística associada al 
turisme de neu que dificulta 
l'accés a l'habitatge de tre
balladors i residents de les 
comarques de muntanya. As
seguren que l'especulació in
crementa el cost per accedir 
a un habitatge. 

La Generalitat assegura 
el canon de residus 
ILLEIDA 1 El Govern catala va 
aprovar ahir donar continu
'itat al canon de residus, que 
passa de ser un impost pro- · 
pi de la Generalitat a un de 
cedit per l'Estat. El Govern 
central va crear el seu pro
pi impost de residus !'abril 
passat. 

Aran acollira l'inici de 
l'any parlamentan 
1 LLEIDA 1 La Mesa del Parla
ment obrira l'any parlamen
taria la Val d'Aran, recollint 
així una proposta de la sín
dica d'Aran, Maria Verges, 
durant una audiencia al no
vembre. La Mesa es reunira 
el dia 11 de gener a les 12 
del migdia. 

Rellotges teleassistits 
pera avis de Naut Aran 
1 NAUT ARAN 1 Naut Aran entre
gara rellotges de teleassisten
cia avanc,;ada als vems majors 
de 75 anys del municipi. Pre
ment un botó, podran alertar 
familiars si tenen algun acci
dent o es traben malament. 
El projecte esta financ,;at ín
tegrament pel consistori i 
costara 100.000 euros. 

1 TORRELAMEU 1 L'escola de Torre
lamen tornara a ser en un sol 
edifici a partir del proper 9 de 
gener, més de quatre anys des
prés que els alumnes d'Infan
til haguessin de desplac,;ar-se a 
l'immoble de l'escola bressol per 
falta d'espai. Aixo sera possible 

després de les obres d'ampliació 
de l'escola, que han costat uns 
550.000 euros i que han pagat 
la Generalitat i l'ajuntament. 
L'alcalde, Caries Comes, va ex
plicar que el coHegi ha guanyat 
144 metres quadrats i 80 més 
de pati. 

Balaguer prepara el pressupost municipal per a principis del2023 
1 BALAGUER 1 El paer en cap de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
va fer balan<; ahir de les ac
tuacions que s'han dut a ter
me enguany a la capital de la 

Noguera durant un dinar amb 
la premsa. Va explicar que la 
Paeria tancadt aquest exercici 
amb un deute de 7,7 milions 
d'euros (dos dels quals del ere-

dit per a les obres del coHegi 
Mont-roig). Va manifestar que 
preveu presentar el pressupost 
municipal el 2023 durant el 
primer trimestre de l'any. 
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