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La Societat Nuclear Espanyola reclama als governs que no toquin els
impostos
A partir de dimecres, 600 professionals del sector es reuneixen a Reus
24 de Setembre de 2013, per Joan Marc Salvat
Reus es convertirà en els propers dies, de dimecres a divendres, en la capital espanyola
de l'energia nuclear. La Societat Nuclear Espanyola (SNE) hi celebrarà la seva 39a
reunió anual, que espera reunir prop de 600 professionals del sector, que deixaran vora
un milió d'euros a la capital del Baix Camp. En aquest marc, el president de la SNE,
Francisco López ha reclamat als governs central i català que no toquin els impostos al
sector nuclear "per no perjudicar-lo". Segons apunta, "si Garonya va haver de tancar va
ser per motius estrictament econòmics i no de seguretat".

· La 39a reunió de la Societat Nuclear Espanyola es farà a firaReus
ACN
Des de la SNE, s'ha mencionat que la reforma energètica endegada a final del 2012,
significa "un gravamen adicional, que comporta un impacte molt significatiu en els
costos de l'energia nuclear". Per aquest motiu, "perquè dóna 30.000 llocs de feina
qualificada i a temps complert; perquè han estat capaces d'internacionalitzar-es i, perquè
a les zones on hi ha centrals nuclears, hi ha un nucli de desenvolupament econòmic i
social", López subratlla que cal potenciar el sector.
Nuclears per 60 anys, i més, a diferència d'Alemanya

Davant aquest escenari, la societat debatrà a Reus durant aquests dies sobre la viabilitat
del sector. Un sector que, pel seu president, necessita d'un "marc estable i previsible a
nivell legislatiu". I és que la intenció del sector nuclear és "renovar les llicències
d'explotació per allargar el funcionament de les centrals en 60 anys o més". L'únic
condicionant per fer-ho possible, argumenten, és garantir-ne "la seguretat nuclear, que
és la primera prioritat per tothom".
Malgrat que Alemanya ja hagi anunciat que està en procés de tancar totes les centrals
nuclears del país, el president de la Societat Nuclear ha defensat la via espanyola:
"Anem pel bon camí, perquè és el mateix camí que estan seguint altres països com
França o Anglaterra. Alemanya va prendre una decisió precipitada, en calent, quan va
ocórrer Fukushima i encara està vivint les conseqüències d'aquesta decisió".
Més seguretat després de Fukushima
Parlant sobre Fukushima, López ha assegurat que després de l'accident –"que va ocórrer
per incidències externes, i no per manca de seguretat", ha matisat– el conjunt de la Unió
Europea s'ha conscienciat al respecte. "Fukushima va anar més enllà del que teníem
concebut. No pensàvem que podia succeir així, i cal recordar que és una amença
exterior".
No obstant, el sector nuclear considera que aquells fets "s'han superat i a partir de les
proves les centrals compten amb més consistència". En aquest sentit, totes les centrals a
Europa "estan prenent mesures de seguretat addicionals des de llavors".

