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COMUNICAT DE PREMSA, 22 de juny de 2011
Deixem de jugar irresponsablement amb les renovables
Eurosolar, juntament amb diverses entitats ecologistes, exigeix responsabilitat al Govern i al
Parlament català perquè arrangin l’actual desgavell legal que vulnera les garanties administratives
per als inversors d’eòlica a Catalunya. Eurosolar defensa la importància de les energies renovables
per a reduir la dependència energètica i lluitar contra el canvi climàtic i denuncia les vinculacions
de grups proteccionistes/conservacionistes antieòlics amb el moviment ultradretà internacional.
La sentència del contenciós administratiu de Lleida que ordena l'enderroc de 25 dels 33 aerogeneradors
del parc eòlic del Tallat, a cavall entre l'Urgell i la Conca de Barberà és una mostra de com la
irresponsabilitat del poder executiu d’un país pot ser convertida pel poder judicial en un absurd. Un
absurd que impedeix assolir un futur més sostenible. Les energies renovables i els parcs eòlics han
demostrat que una bona eina per reduir les emissions que provoquen l’escalfament global del planeta. És
una aposta tecnològica que per les seves característiques és la que menys impacte té sobre el paisatge i la
natura. I malgrat aquesta evidència, alguns grups ecologistes radicals arreu del món, imbuïts per
ideologies intransigents aprofiten els buits legals per anar contra aquesta font d’energia renovable.
El buit legal que s’aprofita en el cas de Catalunya és que els petits municipis al no disposar d’un Pla
general urbanístic no poden atorgar llicència d’obra y per tant l’obra es pot declarar nul·la. És evident que
hi ha una contradicció legal perquè els promotors segueixen amb tots els requisits de la llei quant a
permisos i autoritzacions supramunicipals. A partir d’aquesta escletxa legal algunes entitats s’aprofiten
denunciant que els tràmits són fraudulents. Per altra banda, els petits municipis afectats per aquesta
situació se’ls impedeix la possibilitat d’obtenir finançament com a conseqüència d’aquesta activitat de
producció d’energia amb la força del vent.
La patronal catalana del sector Eoliccat, assegura que hi ha altres casos i si preval el criteri de la sala
lleidatana i Ipcena continua presentant denúncies, caldrà trobar un mecanisme per posar tots els parcs al
dia. En aquest cas, l'Ajuntament de Vallbona va atorgar la llicència, ara anul·lada, el 2006. El del Tallat
(49,5 MW) està connectat amb el parc de la serra de Vilobí (40,5 MW), i formen un dels majors
complexos eòlics de Catalunya. La tramitació es va fer separadament, perquè per parcs inferiors a 50 MW
els permisos legals requerits són menors.
L’any 2002 el Govern de la Generalitat havia aprovat el Decret 174/2002, regulador de la implantació de
l’energia eòlica a Catalunya. Aquest decret va comportar la realització del MAPA D’IMPLANTACIÓ
AMBIENTAL DE L’ENERGIA EÒLICA A CATALUNYA, en el qual s’establia la zonificació del país
segons la seva idoneïtat o no, des del punt de vista ambiental, per a la instal·lació de parcs eòlics.
L’aprovació, el 2005, del PLA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA 2006-2015, pretenia impulsar les
energies renovables i marcava els objectius energètics a assolir durant aquest període. El pla preveia
arribar a la producció de 3.500 MW d’energia eòlica el 2015, als 1.250.000 m2 de captadors d’energia
solar tèrmica i als 100 MW de potència instal·lats d’energia solar fotovoltaica. Actualment hi ha a
Catalunya 448 MW d'energia eòlica en servei, 349,4 MW en construcció i 1.100 MW autoritzats, i
l'objectiu fixat pel Pla de l'energia és assolir els 3.500 MW instal·lats l'any 2015. Pel que fa al sector
fotovoltaic, a Catalunya hi ha 161 MW en funcionament, xifra que supera els 100 MW previstos per a
l'any 2015 en el Pla de l'energia.
L’any 2009 el Govern va aprovar un decret que regula la tramitació administrativa dels parcs eòlics i
fotovoltaics sobre el terreny a Catalunya, amb l'objectiu de simplificar-ne el tràmit d'autorització i
racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori. La norma establia un nou procediment administratiu que
havia de permetre respondre més ràpidament les sol·licituds dels promotors i, al mateix temps, determina

uns criteris homogenis que concilien el desenvolupament de les energies eòlica i fotovoltaica amb la
conservació ambiental, urbanística i paisatgística del país. La realitat és que aquest Decret mostra
importants contradiccions darrera del qual hi ha la situació legal que s’ha creat d’indefensió per als petits
municipis i els promotors d’energies renovables.
Eurosolar demana al Govern català que assumeixi d’una vegada la seva responsabilitat perquè es pugui
desenvolupar les previsions de producció d’energia renovable eòlica prevista en Pla de l’Energia. Aquesta
sentència legítima del Poder Judicial no fa sinó posar en evidència que el Govern català no ha fet la seva
feina correctament. De fet, Eurosolar ja va denunciar en el seu dia el DECRET 147/2009, de 22 de
setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya en realitat es comporta com un limitant per el
desenvolupament de les renovables a Catalunya i molt especialment per a l’energia solar fotovoltaica en
entorns rurals.
El Govern català no és capaç de fer front a aquesta flagrant contradicció entre la necessitat d’emprendre
mesures que redueixin la dependència energètica de les energies fòssils i nuclears i la de disposar d’un
ordenament jurídic clar que atorgui garanties als promotors que inverteixen en renovables; per això s’ha
de denunciar sense embuts. En aquest sentit, Eurosolar planteja la necessitat que de forma urgent es
promogui una llei urgent de garanties administratives per al desenvolupament de les energies renovables a
Catalunya que desfaci les contradiccions legals que impedeix una implantació i autorització en temps
raonables. De fet, aquesta situació no és nova. Les empreses eòliques catalanes ja han vist que el propi Pla
Eòlic aprovat per la Generalitat en la darrera legislatura ha estat qüestionat pel poder judicial.
Eurosolar demana amb urgència que es deixi de jugar irresponsablement per impedir el desenvolupament
de les energies renovables que són imprescindibles per lluitar contra el canvi climàtic i la dependència
energètica. Eurosolar recorda que la dependència nuclear i fòssil de Catalunya precisa d’una
desplegament urgent del Pla Eòlic de Catalunya i que cal actuar responsablement des del Parlament de
Catalunya per que l’ordenament legal en matèria d’implantació de les energies renovables sigui clar.
Eurosolar també denuncia que darrera de les entitats ecologistes que s’aprofiten de les esquerdes legals
per impedir la implantació de les energies renovables sobre el territori català.
Eurosolar recorda que algunes entitats conservacionistes i proteccionistes catalanes, com ara: la
Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans –
GEPEC, la Institució Alt Empordanesa d’Estudi de la Natura – IAEDEN, la Institució de Ponent per a la
Conservació i Estudi de l’Entorn Natural – IPCENA i la Plataforma Cívica Anti-molins de Portbou i
Colera – PCAPIC, són totes elles furibundament contràries a l’aprofitament del vent. Totes elles
pertanyen a l’European Platform Against Windfarms una entitat que es fa ressò de publicacions com ara
The New American, revista bimensual de la John Birch Society, una institució fonamentalista nordamericana, anti-drets civils, pronuclear, anti-canvi climàtic, etc.

Annex:
Informe sobre com els col·lectius anti-eòlics catalans fan el joc al fonamentalisme nord-americà
pronuclear: http://energiasostenible.org/mm/file/EurEs-ACat07_AntieolicsCat.pdf

