
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Josep Puig i Boix, president de les secció Catalana d’Eurosolar (inscrita en 
el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 22632, 
data 22 d’octubre de 1999) i vice-president d’EUROSOLAR – Associació 
Europea per les Energies Renovables, i amb domicili a efectes de notificació a: 
c/o GCTPFNN, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona,  
 
 
 

EXPOSA 
 

- que ha estat objecte de publicació a tràmit d’informació pública, segons 
figura en l’Edicte de 25 d’agost de 2008 ( DOGC núm. 5206, data 
1.9.2008), una proposta de Decret regulador del procediment 
administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
FV a Catalunya 

- que Eurosolar ha tingut coneixement de la publicació de l’esmentada 
proposta de Decret,  

- que mai ni la Direcció General d’Energia, ni la Direcció de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat, ni la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge han procedit prèviament a consultar amb Eurosolar l’esborray 
de Decret que ara es proposa, tot i essent Eurosolar una associació 
àmpliament respectada i reconeguda a nivell europeu, en el camp de 
l’energia solar, que ja l’any 2006 va presentar al·legacions a una altra 
proposta de decret sobre l’aprofitament de l’energia solar FV sobre el 
terreny, connectat a la xarxa elèctrica, i que mai van ser contestades, 

- que tampoc ni la Direcció General d’Energia, ni la Direcció de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat, ni la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge, mai han posat en coneixement de l’associació Eurosolar els 
diferents esborranys de proposta de Decret, 

- que dins del termini legal concedit a aquest efecte, formula les següents  
 
 
 



AL·LEGACIONS 
 

- que l’energia que rep el planeta Terra en el seu viatge entorn del Sol és 
un be comú a l’abast de totes les persones humanes que habiten en 
aquest planeta, 

 
- que l’energia solar, i les seves derivades, han estat, des dels mateixos 

orígens de la humanitat, unes energies lliures, netes i renovables, 
 

- que pel fet de néixer en el planeta Terra, qualsevol persona humana té 
el dret inalienable a una vida digna, 

- que per fer realitat el dret a una vida digna es necessita disposar 
d’energia, 

- que la captació de les fonts d’energia lliures, netes i renovables i la 
seva transformació en energia disponible per ser emprada fan 
possible que els humans puguin fer realitat el dret a una vida digna, 

- que la captació de la radiació solar, la captació de la força del vent i 
de l’aigua, la recol·lecta de la biomassa, les seves transformacions i 
ús de l’energia transformada permeten fer realitat el dret a una vida 
digna, 

 
- que la tecnologia de captació solar fotovoltaica i la captació de la força 

dels vents són unes tecnologies lliures, doncs estan a l’abast de 
qualsevol persona humana, i netes, ja que permeten captar, transformar 
i emprar la radiació solar i la força del vent en electricitat, sense que en 
la seva captació i transformació hi hagi cap mena d’emissions 
contaminants, ni d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, ni 
d’emissions radioactives, a diferència de les tecnologies avui dominants 
a Catalunya de producció d’electricitat a partir de combustibles fòssils i 
nuclears, causants de l’escalfament del nostre planeta i del seu 
enverinament radioactiu, 

 
- que la radiació solar que rep un territori, a nivell del sòl, ha estat 

tradicionalment emprada per la humanitat, des de fa mil·lenis, i 
especialment per la pagesia per al conreu de plantes, que no són altre 
cosa que captadors solars per a la creació d’una altre forma d’energia 
renovable emmagatzemanda en forma de biomassa, 

- que la radiació solar que rep un territori, a nivell del sòl, pot ser 
aprofitada (i de fet, és aprofitada a moltes zones rurals des de la darrera 
quarta part del segle XX) per les persones que viuen a zones rurals i pot 
suposar una ‘collita’ addicional a les collites tradicionals, cosa que 
afavoreix l’economia rural, ja avui prou malmesa,  

- que l’aprofitament de l’energia solar amb la tecnologia fotovoltaica, 
a petita, mitjana i a gran escala, es plenament compatible, no solament 
amb l’activitat de la pagesia, sinó també amb la major part d’espais 
naturals amb qualsevol mena de protecció que se l’hi hagi atorgat, com 
ha demostrat l’experiència assolida arreu del món, des de fa decennis, 

 
- que la força del vent que es manifesta per un territori, a les capes 

baixes de l’atmosfera, ha estat tradicionalment emprada per la 



humanitat, des de fa mil·lenis, per la pagesia i per la naixent burgesia, 
per a moldre grà, per a bombejar aigua, per triturar, . . . i, a partir de 
finals del segle XIX, per a la generació d’electricitat,  

- que la força del vent que es manifesta per un territori, pot ser 
aprofitada (i de fet, és aprofitada a moltes zones rurals des de la 
darreries del segle XIX) per les persones que viuen a zones rurals i pot 
suposar una ‘collita’ addicional a les collites tradicionals, cosa que 
afavoreix l’economia rural, ja avui prou malmesa, 

- que l’aprofitament de la força del vent amb la moderna tecnologia 
d’aerogeneradors, a petita, mitjana i gran escala, és plenament 
compatible amb la major part dels espais naturals on el vent es 
presenta a disposició dels humans per a la seva captació i aprofitament, 
doncs permet que les funcions que realitza l’espai natural es puguin 
continuar fent, 

 
- que el Decret a exposició pública conté un grapat de vegades el 

concepte anomenat ‘impacte sobre el paisatge’, quan la paraula 
‘paisatge’ (adaptació catalana de la paraula francesa ‘paysage’, la qual 
prové de la contracció de les paraules franceses ‘pays’ i ‘ visage’) 
significa visió o mirada sobre el país, i qualsevol visió o mirada sobre 
quelcom ja duu incorporada la concepció del món propia de qui mira i 
veu,  

 
- que la concepció de que “l’aprofitament de l’energia solar directament 

sobre el terreny podria suposar un impacte paisatgístic”, i que 
l’aprofitament de la força del vent podria suposar un impacte 
paisatgístic”, són concepcions propies de determinada burgesia 
urbana, que malda per imposar, de temps ençà, la seva particular 
concepció del món sobre la concepció rural tradicional d’aprofitament 
dels bens comuns locals  (domini sobre la natura versus cooperació amb 
ella), tot fent veure el ‘paisatge’ com un valor de consum per les 
persones que viuen a ciutat, i no pas un valor d’ús per les persones 
que viuen de l’aprofitament  sostenible dels sistemes naturals, 

 
- que la proposta de Decret no es basa en cap estudi científic 

contrastat, que doni suport a la suposició, manifestada pel legislador, 
que l’aprofitament de l’energia solar directament sobre el terreny i 
l’aprofitament de l’energia eòlica suposin un impacte negatiu sobre el 
paisatge, doncs no existeix com a tal, sinó, en tot cas, com impacte 
ambiental o ecològic avaluable científicament, 

 
- que el suposat impacte sobre el paisatge és una entel·lèquia 

subjectiva, pensada per impedir que les fonts d’energia lliures, 
netes i renovables puguin esdevenir dominants en el sistema 
energètic d’una societat, i fins i tot, puguin subministrar-la en un 100%, 

- que el suposat impacte sobre el paisatge és una entel·lèquia 
subjectiva, pensada per persones que estan al servei de les forces 
socials que volen mantenir el present sistema energètic ineficient, 
brut, no renovable i dominat per un petit grapat de grans 



corporacions que monopolitizen l’energia, impedint-ne la seva 
democratització, 

 
- que la Convenció d’Aarhus, adoptada en la Conferència Ministerial 

Medi Ambient per a Europa celebrada a Aarhus, Dinamarca, el 25 de 
juny de 1998, i ratificada per l’Estat Espanyol el 29 de desembre de 
2004, obliga a l’administració a fer realitat la participació pública en la 
presa de decisions que tinguin repercussions sobre el medi 
ambient,  

- que posar a informació pública un Decret sense haver dialogat 
prèvia i abastament amb totes les associacions d’energies renovables, 
sense cap exclusió, posa de manifest la voluntat del legislador 
d’entorpir o, si més no, de no facilitar la participació pública en la 
presa de decisions que afectin al medi ambient, 

 
- que la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado 
interior de la electricidad, diu que els Estats membres adoptaran 
mesures adequades per a promoure l’augment del consum 
d’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables (Art. 
3.1).  

- que la Directiva 2001/77/CE també diu que els Estats membres o els 
organismes competents designats per els Estats membres avaluaran el 
marc legislatiu i reglamentari vigent respecte dels procediments 
d’autorització . . . .amb l’objectiu de: reduir els obstacles reglamentaris 
i no reglamentaris a l’increment de la producció d’electricitat a 
partir de fonts d’energia renovable, racionalitzar i agilitzar els 
procediments al nivell administratiu que correspongui, assegurar-se de 
que les normes siguin objectives, transparents i no discriminatories 
i tinguin degudament en compte les particularitats de les diferents 
tecnologies que utilitzen fonts d’energia renovable (Art. 6.1), 

- que el projecte de decret estableix normes subjectives, 
discrecionals i discriminatories per a l’aprofitament del Sol i del 
vent, posant enormes dificultats, barreres i obstacles al seu 
aprofitament, cosa que és una clara vulneració de la Directiva 
2001/77/CE, 

 
- que la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en el seu Art. 28.1 diu que “la 

producción de energía eléctrica en régimen especial se configura . . . 
como una actividad libre, sobre la que rige el principio de libertad de 
instalación, . . . sujeta al régimen de autorización administrativa 
previa de caràcter reglado, que se regirá por el principio de no 
discriminación”, 

- també diu: que “los solicitantes de estas autorizaciones deberán 
acreditar las condiciones técnicas y de seguridad . . . . adecuado 
cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente 
y la capacidad legal, técnica y económica adecuada (Art.28.3)” 

- que el projecte de decret a exposició pública estableix un principi 
discriminatori pel que fa a l’aprofitament de l’energia solar sobre el 



terreny i sobre l’energia eòlica, ja que el legislador s’inventa un nou 
criteri, el paisatge, inexistent en el texte de la Ley, cosa que representa 
una evident i clara vulneració de la legislació vigent, doncs s’intenta amb 
un Decret autonòmic posar unes condicions clarament discriminatories 
que es tradueixen en una vulneració d’una Llei estatal. 

 
- que la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico obliga a que l’any 2010 el 12% 

de la demanda d’energia primària a l’Estat Espanyol procedeixi de 
fonts d’energia renovables, 

- que Catalunya no contribueix com a país, en la part que 
democràticament li correspon, a fer possible l’objectiu del 12% vigent, 
per Llei, a l’Estat Espanyol,  

 
- que Catalunya disposa, des de fa força temps, de tecnologia, 

coneixements i capacitats per aprofitar les energies renovables, 
entre elles la solar fotovoltaica i l’eòlica, 

 
- que àmplis sectors de la ciutadania de Catalunya han manifestat la 

seva disposició a participar en projectes d’energies renovables, 
com ho demostra el projecte d’Ona Solar, i també han posat de manifest 
altres projectes en marxa, tot i les dificultats que pel camí s’han 
manifestat (p.e. fent caure torres de mesura de vent, sense que ni el 
govern, ni la policia hagi indagat qui fa aquesta mena d’actes vandàlics), 

 
- que els Governs democràtics que Catalunya ha tingut en el passat 

no es van destacar, ni l’actual es destaca per obrir el camí de la 
sosteniblitat energètica, basant el subministrament del país en fonts 
d’energia netes i renovables, ans al contrari, com ho demostren les 
polítiques empeses als darrers anys, que han menat a que Catalunya se 
situï a la cua de les Comunitats Autònomes pel que fa a aprofitament de 
les fonts d’energia lliures, netes i renovables, tot i disposar de capacitat 
humana i d’empreses tecnològicament pioneres a nivell mundial, 

  
 
Tot el que fins ara s’ha exposat fa que no es pugui concloure altra cosa 
que manifestar: 
 
1) que la proposta de Decret regulador del procediment administratiu 
aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions FV a Catalunya,  

- vulnera els drets individuals i col·lectius de la ciutadania de 
Catalunya, discriminant-los dels ciutadans espanyols i europeus, 

- vulnera la Convenció d’Aarhus, 
- vulnera la legislació europea i  
- vulnera la legislació espanyola vigent  

I, a més a més,  
- entorpeix la consecució dels objectius d’energies renovables fixats en la 
legislació espanyola i europea vigents, i 
- representa un clar abús de poder de l’administració catalana, per voler, 
mitjançant un decret autonòmic, modificar el contingut d’una Llei estatal i fer 
inútil una Directiva europea. 



 
2) que la proposta de Decret regulador del procediment administratiu 
aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions FV a Catalunya, 
posa de manifest una clara voluntat política: que el govern de Catalunya 
està activament en contra de transformar el sistema energètic avui vigent, i 
heretat del segle XX (el qual és manifestament obsolet, ineficient, centralitzat, 
brut i no renovable), en un sistema modern, eficient, distribuït, net i renovable, 
propi del segle XXI. En una paraula, posa traves, barreres i dificultats  per a 
que Catalunya pugui tenir, a curt termini, un sistema de generació d’energia 
modern, eficient, distribuït i basat, cada vegada més, en la captació dels fluxos 
energètics presents a la biosfera, per arribar finalment a fer de Catalunya un 
país energèticament eficient i autòcton, 100 x 100 renovable.   
 
 
I per tot el que s’ha exposat 
 

SOL·LICITA  
 

- que es tingui per presentat el present escrit, sigui admès i es tinguin per 
formulades les al·legacions que contenen i es doni resposta a totes i 
cadascuna de les al·legacions formulades en el present escrit,  

 
- que després dels tràmits preceptius, s’acordi retirar la proposta de 

Decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la 
implantació de parcs eòlics i instal·lacions FV a Catalunya, per ser  

 
- una vulneració dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania de 

Catalunya,  
 

- una vulneració de la Convenció d’Aarhus 
 

- una vulneració de la Directiva 2001/77/CE,  
 

- una vulneració de la Ley 54/97, 
 

- un entorpiment de la consecució dels objectius d’energies 
renovables fixats en la legislació espanyola,  

 
- a més de ser un clar abús de poder de l’administració de la 

Generalitat sobre la ciutadania de Catalunya. 
 
 

A Barcelona, l’11 de setembre de 2008 
 
 
 
 Signat: Josep Puig i Boix, Dr. enginyer industrial 
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I 
FINANCES, GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


