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Imatge d’arxiu d’un senglar mort en la col·lisió amb un vehicle a prop de Guissona.
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❘ LLEIDA ❘ Una reforma de la llei de
trànsit eximirà les societats de
caçadors de responsabilitat en
col·lisions de vehicles a les car-
reteres contra senglars, cérvols
i altres espècies de caça major
procedents dels seus vedats.Ac-
tualment, aquestes entitats s’han
vist obligades a indemnitzar la
majoria de sinistres d’aquest ti-
pus, fet que els suposa el paga-
ment de pòlisses d’assegurança
elevades i, en alguns casos, la ne-
gativa d’empreses del sector a
assegurar àrees cinegètiques. La
modificació de la normativa es-
tà inclosa en una disposició ad-
dicional en l’avantprojecte de la
reforma de la llei de forests, i
atorga més responsabilitat als
conductors i a les administraci-
ons titulars de carreteres en
aquest tipus d’accidents. La nor-
mativa actual, de l’any 2005,
atribuïa als propietaris de vedats
de caça la responsabilitat de xocs
amb animals a les carreteres en
casos de “falta de diligència en
la conservació del terreny deli-
mitat”. La reforma, en canvi, li-
mita la responsabilitat dels ca-
çadors únicament als casos en
què el sinistre el provoquin dis-
positius per abatre espècies de
caça major.Als ajuntaments, di-
putacions i altres titulars de car-
reteres, com la Generalitat i l’Es-
tat, els atribueix la responsabi-
litat de senyalitzar els trams de
carretera amb presència de fau-
na, garantir que aquests senyals
siguin visibles i instal·lar tanques
i passos de fauna allà on calgui.
El president de la Federació de
Caça de Lleida, JaumeTeixidó,
va apuntar que aquestes pres-
cripcions compleixen les deman-
des del sector. L’avantprojecte
ha despertat les crítiques d’eco-
logistes (vegeu el desglossa-
ment).

Eximiran caçadors de culpa en xocs
de vehicles ambanimals
Menys responsabilitat per a amos de vedats imés per a conductors i titulars de vies
|| Fins ara les societats de caça indemnitzen lamajoria d’aquestes col·lisions
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L’AVANTPROJECTEDELLEI

Lanormativaactual. La normativa del 2005 atribueix als conduc-
tors la responsabilitat en col·lisions amb animals només quan “se’ls
pugui imputar incompliment de les normes de circulació”. Culpa els
caçadors quan el sinistre és “conseqüència directa de l’acció de caçar
o d’una falta de diligència en la conservació del terreny delimitat” i
als titulars de carreteres per mal estat “de conservació d’aquesta i en
la seua senyalització”.

La reforma. Amplia la responsabilitat del conductor a casos en els
quals hi hagi elements objectius per determinar imprudència” (com
ara no reduir la velocitat davant d’un senyal que avisi de la presència
de fauna salvatge) i limita la dels caçadors a sinistres com a “conse-
qüència directa d’una acció de caça col·lectiva, el mateix dia del sinis-
tre i sobre una espècie de caça major.”Les administracions titulars de
carreteres seran responsables del “mal estat d’aquesta, de la senyalit-
zació defectuosa o quan no hi hagi la tanca preceptiva o aquesta no
sigui funcional pel seu estat de conservació defectuós. ”
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ECOLOGISTES

Temenque la llei
afavoreixi els incendis

■ Associacions ecologistes com
Greenpeace i SEO Birdlife, entre
d’altres, ja han expressat el seu
rebuig de l’avantprojecte per re-
formar la llei de forests, al consi-
derar que relaxa les limitacions
que imposa la normativa actual
per edificar sobre antics terrenys
forestals arrasats per incendis du-
rant un període de 30 anys.
Aquestes entitats temen que la
nova normativa afavoreixi incen-
dis provocats per edificar.

Promouen la
modernització
de 1.500
hectàrees de
reg a Lleida

AIGÜES

❘ LLEIDA ❘ El diputat del PP per
Lleida i president de la comis-
sió d’Agricultura del Congrés,
José Ignacio Llorens, va anun-
ciar la incorporació en un nou
pla estatal de modernització
de regadius de dos projectes
que beneficiaran unes 1.500
hectàrees de cultius entreAi-
tona i Fraga. Llorens va expli-
car que la secretària general
del ministeri d’Agricultura,
Isabel GarcíaTejerina, ha atès
aquesta petició, segons va
anunciar en l’última assem-
blea general de la Federació
de Comunitats de Regants,
Fenacore.

Aquests projectes benefi-
cien les comunitats de regants
dels Plans i LliteraVincamet
d’Aitona (entreAitona i Fra-
ga) i tenen un cost de 3,7 mi-
lions d’euros, dels qualsTragsa
en finançarà el 50%. Llorens
va confiar també a modernit-
zar regs enAlmenar, Raimat
iValmanya.

Torrefarrera treu a concurs 10 parades i
ja hi ha 300 aspirants en llista d’espera

‘MERCADILLO’TRÀMITS

Els paradistes de Torrefarrera van recollir firmes al febrer.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha tret a concurs 10
parades vacants al mercat mu-
nicipal de la localitat que comp-
ta actualment amb 260 llocs al
polígon situat al costat de la car-
retera N-230. El termini per pre-
sentar les sol·licituds ja està
obert, després d’haver-se publi-
cat ahir la resolució d’alcaldia
amb les clàusules i requisits del
concurs al Butlletí Oficial de la
Província.

L’alcalde deTorrefarrera, Jor-

di Latorre, va explicar que ja hi
ha una llista d’espera de 300 as-
pirants, encara que va puntua-
litzar que “es tracta d’un con-
curs, no s’adjudicaran per ordre
de la llista d’espera, sinó que
l’adjudicació es farà per pun-
tuació i requisits”. Latorre va in-
dicar que aquestes vacants cor-
responen a titulars que no paga-
ven o bé que han rescindit
l’acord. Els que aconsegueixin
la plaça tindran dret permanent
a la parada. Els interessats a con-

cursar poden consultar les clàu-
sules a la pàgina web de l’ajun-
tament deTorrefarrera. La inten-
ció de l’ajuntament és diversifi-
car l’oferta i oferir productes del
territori de qualitat, per la qual
cosa les puntuacions són més al-
tes per a aquests aspirants. Res-
pecte al preu mensual de la pa-
rada, Latorre va assenyalar que
“no el rebaixem”, tal com sol·li-
citen els paradistes a Lleida iTor-
refarrera.Així doncs, costa 2,50
euros per metre lineal al dia.

La Floresta
enderroca un
magatzem ruïnós

OBRES

❘ LA FLORESTA ❘ L’ajuntament de
la Floresta té previst ender-
rocar ben aviat un magatzem
de 40 metres quadrats situat
al número 3 del carrer del
Forn, ja que es troba en un es-
tat de ruïna total, tal com va
publicar ahir el Butlletí Ofi-
cial de la Província. L’alcal-
de, Jaume Setó, va explicar
que al no localitzar el propi-
etari l’ajuntament n’assumeix
el cost i es queda el terreny,
afectat per la construcció d’un
vial.


