
14 comarques Segre 
Divendres, 15 d'abril del 2016

Imatge d’arxiu de la xemeneia d’una planta industrial.

efe

a. batlle/r. ramírez
❘  lleiDa ❘  El comerç de drets 
d’emissió de gasos contaminants 
costarà aquest any uns 800.000 
euros a catorze empreses de 
Lleida que tenen autorització 
per operar en aquest mercat, 
un mecanisme creat el 2005 per 
afavorir la reducció dels com-
postos químics que provoquen 
el canvi climàtic.

Segons el balanç anual del 
2015 publicat ahir per la con-
selleria de Territori i Sostenibi-
litat, 19 grans empreses lleida-
tanes estan subjectes a aquest 
règim i l’any passat van emetre 
un total de 420.872 tones de di-
òxid de carboni (CO2), quan el 
límit assignat per la Generalitat 
és de 260.005 tones. 

El dèficit generat, per tant, va 
arribar a Lleida a les 159.867 to-
nes, el 3,82% del total d’emissi-
ons de més que la gran indústria 
catalana va generar el 2015, que 
des del 2005 han registrat un 
descens del 30 per cent. 

La majoria d’aquestes firmes 
van generar les seues emissions 

L’emissió de CO2 costa 800.000 € el 
2015 a catorze empreses de Lleida
Han d’adquirir drets d’emissió al sobrepassar els límits assignats pel Govern

medi ambient regulació

a partir de processos de cogene-
ració. Per compensar les xifres, 
no obstant, aquestes firmes te-
nen la possibilitat de comprar 
drets d’emissió a altres indús-
tries que també estan incloses 
en el règim. 

En el cas de les cinc empreses 
lleidatanes que han contaminat 

per sota dels seus límits, podran 
vendre els seus drets, segons 
aquest model. 

Segons les dades de la Gene-
ralitat, les cinc principals ge-
neradores de CO2 a Lleida són 
Nufri, CAG, Papelera del Prin-
cipado de Mollerussa, Indulleida 
i Neo SC Aran.

La quantitat 
d’emissions es 
redueix a la meitat 
des del 2013
■ El comerç de drets 
d’emissió ha experimentat 
un notable canvi a Lleida 
en els últims anys, ja que 
la quantitat de gasos amb 
efecte d’hivernacle eme-
sos el 2013 doblava les 
que es van registrar l’any 
passat. A més, les empre-
ses lleidatanes adscrites a 
aquest règim fa tres anys 
no van assolir el límit es-
tipulat per la Generalitat, 
que llavors era superior 
al milió de tones. Aquest 
fet podria explicar-se per 
la retallada de primes a 
les renovables, ja que la 
majoria d’indústries gene-
raven les seues emissions 
a partir de processos de 
cogeneració.

Exploren mancomunar 
projectes per al Feder

institucions ajuts

❘ lleiDa ❘ El president de la Di-
putació, Joan Reñé, es va reu-
nir ahir amb els presidents dels 
consells de l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, 
l’Alt Urgell i la Cerdanya per 
explorar la possibilitat que la 
corporació provincial i els ens 
comarcals col·laborin amb els 
municipis interessats a presen-
tar projectes que aspirin a rebre 
finançament del programa Fe-

der, ja que segons va anunciar 
la setmana passada la conse-
llera de Governació, Meritxell 
Borràs, els municipis de menys 
de 20.000 habitants no podran 
presentar-se en solitari.

El termini per presentar les 
propostes expira el 15 de juny 
i es limita a projectes d’eficièn-
cia energètica i la protecció del 
patrimoni natural vinculats amb 
el turisme.

Assemblea a Rosselló 
sobre l’ensorrament 
de l’església

municipis

❘ rosselló ❘ L’ajuntament de 
Rosselló ha convocat avui 
els veïns de la localitat a una 
assemblea veïnal per donar 
comptes de noves informa-
cions sobre el col·lapse del 
campanar de l’església de la 
localitat. 

La reunió tindrà lloc a les 
20.00 hores al consistori i es 
farà només un dia abans que 
l’arquitecte del bisbat de Llei-
da presenti el seu informe so-
bre el succés.

L’Alt Urgell aprova 
un pressupost de  
8,5 milions

institucions

❘ la seu D’urgel ❘ El ple del con-
sell comarcal de l’Alt Urgell 
va aprovar ahir el pressu-
post per al 2016, que com va 
avançar ahir SEGRE, ascen-
deix a 8,5 milions d’euros. En 
l’àmbit de les inversions, que 
ascendeixen a 3,6 milions, es 
preveu la millora de la xar-
xa dels camins comarcals, la 
creació d’una ruta etnogrà-
fica i millores a les oficines 
comarcals.

La Seu obre el 
termini per demanar 
ajuts per al lloguer

municipis

❘ la seu D’urgell ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell obre avui 
el termini per sol·licitar les 
subvencions per al paga-
ment del lloguer, que s’ad-
judicaran per concurrència 
competitiva. Els sol·licitants 
han de tenir residència legal 
a Espanya i que els seus in-
gressos no superin els límits 
establerts. La sol·licituds es 
poden presentar fins al 15 
de juny.

Serret explica com 
estalviar a regants 
de l’Algerri-Balaguer

energia

❘ barcelona ❘ La consellera 
d’Agricultura, Meritxell 
Serret, es reunirà avui amb 
membres de la comunitat de 
regants de l’Algerri-Bala-
guer, a qui explicarà el pro-
jecte d’estalvi energètic que 
el seu departament ofereix 
per a l’optimització de la 
factura elèctrica. La conse-
llera, a més, visitarà l’esta-
ció de bombatge d’Ivars de 
Noguera.

❘ bellpuig ❘ L’alcalde de Bellpuig, 
Salvador Bonjoch, i el regidor 
de Medi Ambient de la loca-
litat, Ramon Torres, van pre-
sentar dimecres el nou servei 
d’assessorament de la factu-
ra elèctrica que el consistori 
oferirà als veïns que estiguin 
interessats a analitzar les fac-
tures amb la intenció d’estal-
viar en els seus consums. 

En la jornada, celebrada al 

local de l’Associació de Jubi-
lats i Pensionistes La Joia d’En-
vellir de Bellpuig, Bonjoch va 
explicar les claus bàsiques 
per tal d’entendre la factura 
elèctrica i consells d’estalvi 
energètic. 

L’ajuntament, a més, va in-
formar que el proper 26 d’abril 
durà a terme una sessió espe-
cialment dirigida als comer-
ciants de la localitat.

bellpuig assessorarà els 
veïns per estalviar llum

municipis energia


