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comarques

Protestes per la senyalització turística
de l’Aiguabarreig Segre-Cinca.
p.

www.segre.com/comarques

Juncosa aixeca la travessia per a
remodelar l’entrada al poble.
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turisme normativa

El Govern exigirà llicència d’hotel a càmpings si
dediquen a bungalous més del 50% de places

Segons el pla director que prepara la Generalitat per regular les noves àrees d’acampada || Per evitar
“urbanitzacions encobertes” sense tancar la porta a innovacions al sector com el glàmping
itmar fabregat

r. ramírez

❘ lleida ❘ La Generalitat exigirà
tramitar com a hotels els càmpings que plantegin dedicar més
de la meitat de places a bungalous, ja siguin fixos o mòbils. Així consta als primers documents
del futur pla director urbanístic
que prepara el Govern per regular aquesta activitat.
D’aquesta manera, pretén
evitar “urbanitzacions encobertes” en sòl rústic i, alhora, obrir
la porta a innovacions al sector
que no s’ajusten a la normativa
actual. Un exemple d’això és
el glàmping: allotjaments que
ofereixen un alt confort en paratges de gran bellesa natural.
A aquesta definició responen
alguns dels set projectes actualment paralitzats a les comarques lleidatanes (vegeu el
desglossament).
El pla director afectarà tant
els nous càmpings com ampliacions dels ja existents, un total de
seixanta-un a les comarques de
Lleida. La norma actual, un decret de l’any 2012, estableix que
els càmpings no podran dedicar
a bungalous més de la meitat de
les unitats d’acampada, parcel·la
per a una tenda i un vehicle.
Entitats del sector havien
plantejat la creació d’una nova categoria, la de “ciutats de
vacances”, per obrir la porta
a superar aquest percentatge.
És una cosa que la Generalitat
rebutja al pla al considerar-ho
“confús”.
En lloc d’això, la solució que
proposa el pla director és que
els càmpings que sobrepassin

L’antic parc de les Basses, on es projecta un dels càmpings ara paralitzats a Lleida.

dades

50%

límit de bungalous

61

càmpings a lleida

22.256

Els allotjaments fixos i semimòbils
no podran superar el 50% de les
unitats d’acampada.

El pla director afectarà els nous
càmpings i ampliacions dels ja
existents.

És la capacitat dels càmpings de
les comarques lleidatanes, segons
dades de la Generalitat.

el límit de construccions destinades a allotjament “deixin
de ser establiments destinats a
l’activitat de càmping i passin a
ser hotels”.

medi ambient polèmica

Estudien querelles per
l’abocador de Riba-roja
ACN

❘ lleida ❘ L’alcalde de Riba-roja,
Antoni Suárez, estudiarà querellar-se contra els tretze ajuntaments del Segrià i de la Ribera
d’Ebre i els responsables polítics
que impulsen un contenciós administratiu contra la llicència
d’obres de l’abocador de residus
industrials de Riba-roja (vegeu
SEGRE d’ahir). Suárez va detallar que els serveis jurídics analitzaran si hi ha indicis de delicte
en les actuacions dels opositors

al projecte. Suárez va explicar
la seua postura al ple del consell
de la Ribera d’Ebre de dimarts,
al qual van assistir detractors i
partidaris del projecte. Membres de la plataforma Riba-roja
Decideix van entregar a la presidenta del consell gairebé 500
firmes a favor de l’abocador. El
president Quim Torra preveu
rebre Suárez el 9 de maig. L’alcalde es va mostrar satisfet de
poder explicar “la realitat” de
la localitat.

persones

Passar de la categoria de
càmping a la d’hotel té implicacions importants, com per
exemple no poder instal·lar-los
en sòl classificat com a no ur-

banitzable i quedar subjectes
als paràmetres de la planificació urbanística municipal i la
normativa turística per a aquest
tipus d’allotjaments.

Set projectes
parats a Lleida,
vora la meitat dels
de tot Catalunya
n La tramitació de projectes per a set nous càmpings a Lleida està paralitzada a l’espera que la
Generalitat aprovi el pla
director. La moratòria
afecta els dos previstos a
les Garrigues, una comarca que actualment no en té
cap, impulsats per particulars a Cervià i l’Albagés.
També inclou el projecte
per instal·lar cabanes per
a turistes en un bosc de
Clariana de Cardener, els
de dos càmpings al terme municipal de Lleida,
i dos més a Alcarràs i a
Soriguera. Suposen gairebé la meitat de les setze
iniciatives d’aquest tipus
suspeses al conjunt de
Catalunya.
La suspensió també
s’aplica a les ampliacions
dels càmpings ja existents quan superin el 50
per cent de la superfície
o de les places respecte a
les que ja tenen. S’ha de
recordar que desenes de
càmpings de Lleida estan
immersos en processos
de regularització amb
l’objectiu d’adaptar-se
a l a nor m at iva s obr e
inundabilitat.

municipis ple

Tremp ultima un servei de grua i un
dipòsit per als cotxes mal aparcats
r.r.

❘ Lleida ❘ L’ajuntament de Tremp
prepara un servei de grua municipal i un dipòsit per retirar
els vehicles estacionats en
guals i en llocs on està prohibit
aparcar. El municipi no compta
amb cap equipament així, cosa
que dificulta el treball de la policia local i els Mossos davant
d’aquestes infraccions: ara només poden multar i demanar a
tallers de la zona que desplacin
el cotxe si impedeix el pas.

El ple de l’ajuntament celebrat dimarts havia de votar
l’ordenança per regular aquest
servei, així com els preus de la
grua (en mans de tallers locals)
i de l’estada al dipòsit, que s’habilitarà a la zona del Joncar. El
govern de PDeCAT i ERC va
accedir a ajornar la votació a
petició del PSC, a l’oposició,
per concretar diversos aspectes
de la nova normativa. Podria
tornar a debatre’s a l’últim ple
abans de les eleccions locals,

que se celebraran a mitjans
d’aquest mes.

Pla economicofinancer
En aquest últim ple s’haurà de debatre un pla d’ajustament economicofinancer fins
al 2020. La llei estatal obliga a
fer-ho després que el consistori
hagi incomplert la regla de despesa, al destinar un milió dels
1,9 milions del superàvit del
2018 a les obres del camp de
futbol i el passeig de Pearson.

