
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-
ALTERNATIVA ECOLOGISTA (CUP-Ae)  AL PLE MUNICIPAL DE

TORTOSA PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA ESTABLISCA
UNA MORATÒRIA A LA TRAMITACIÓ DE NOUS PROJECTES

D'ENERGIA EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE
L'ENERGIA

Durant els darrers quinze anys han estat presents en el debat ciutadà
diferents  posicionaments  i  opinions  davant  la  proliferació  de  diversos
projectes  d’implantació  de  centrals  eòliques  en  diversos  indrets  del
territori català, especialment a les comarques del sud del Principat, que
són  les  que  tenen  més  centrals  eòliques  construïdes  (84,1%)  i  més
projectes autoritzats (53,8%).

Hi ha unanimitat social i política en que cal impulsar el desplegament del
conjunt  de les energies renovables per fer front als diversos impactes
provocats per les energies fòssils i no renovables. Però no tothom està
d’acord amb el model de grans centrals i  massificació eòlica que s’ha
estat impulsant a Catalunya tant pels diversos governs de la Generalitat
de Catalunya com per part de les empreses.

Pràcticament  tot  el  desplegament  eòlic  a  Catalunya  s’ha  fet  sota  el
Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia
eòlica  a  Catalunya,  i  el  major  nombre  de  centrals  eòliques  es  van
construir entre els anys 2010 i 2012, concentrant el 46,5% del total de
centrals eòliques en funcionament a dia d’avui. La potència eòlica total
instal·lada  a  Catalunya  a  finals  de  2015  era  de  1.284MW  amb  una
producció  elèctrica  de  2.609GWh  anuals  (el  6,1%  de  la  producció
elèctrica del país).

Des del 2013, any en que es va posar en marxa la darrera central eòlica
al país, hi ha un total de 21 projectes eòlics autoritzats que representen
519MW, als que s’hi ha de sumar els 589MW autoritzats i adjudicats pel
Pla de determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de
l'energia eòlica aprovat pel Govern de la Generalitat l’octubre de 2012. A
dia  d’avui,  doncs,  a  Catalunya  hi  ha  1.108,MW  de  potència  eòlica
autoritzada però que les empreses no han posat en marxa. Factors com
la retallada dels crèdits bancaris o la reducció de les primes que fet el
Govern estatal ha fet que aquests projectes no s’hagin dut a terme.



Si  fem un balanç  de  la  implantació  eòlica  al  país  es  pot  afirmar  que
aquesta  s’ha  fet  al  marge  d’un  pla  energètic  global.  Una  altra
característica de les centrals eòliques és la concentració empresarial, ja
que a l’Estat espanyol un 65% de les centrals eòliques estan en mans de
les  grans  elèctriques  (Iberdrola,  GasNaturalFenosa,  Endesa,  EDP,...).
També destaca el baix impacte econòmic que les centrals eòliques tenen
en els municipis on estan implantades, ja que aquests només reben el
3,4% de la facturació de les centrals. Finalment, destaquen els impactes
paisatgístics  i  ambientals  de  la  majoria  de  centrals  eòliques,  doncs
s’ubiquen en llocs d’alta visibilitat i amb valors naturals, i que a l’impacte
dels aerogeneradors  s’hi  ha de sumar les pistes d’accés així  com les
línies d’alta tensió que s’hi associen.

Un desplegament  eòlic  molt  lluny doncs d’un model  més just,  com sí
tenen  altres  territoris  com  Dinamarca  o  Alemanya,  on  les  energies
renovables estiguin en mans de la ciutadania, s’integrin dins les xarxes
de  distribució  elèctrica  existent,  autoabasteixin  pobles  i  comarques,
s’integrin dins els paisatges, i respectin els valors naturals. En definitiva
un model de generació distribuïa o d’autosuficiència connectada.

Tot  i  que  el  nostre  municipi  no  presenta  una  massificació  eòlica
significativa,  sí  que estem situats/es  en una zona destacada dins  del
mapa eòlic de Catalunya. Un fet que pot obrir la porta a futures propostes
energètiques, que com fins ara només pensen en maximitzar el benefici
empresarial. 



Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP-Ae proposa al Ple
Municipal de Tortosa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer:  Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament  i
tramitació de nous parcs eòlics al terme municipal de Tortosa, així com a
la resta de Catalunya.  

Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya , a aprovar, dins del marc del
Pacte  Nacional  per  a  la  Transició  Energètica  un  Pla  d’Energia  on
s’entengui l’energia com un servei bàsic. Un model de desenvolupament
energètic, que s’allunyi de les pràctiques especulatives i que afavoreixi
els desplegament de totes les energies renovables sota el marc de la
generació  distribuïda  o  d’autosuficiència  connectada.  Preveient  el
tancament de les centrals nuclears a la fi del seu cicle.

Tercer:  Comunicar  aquest  acord  a  la   Generalitat   de  Catalunya,
Diputació de Tarragona, ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció
general d’Energia,  a  l’Associació Catalana de Municipis  i a la Federació
de Municipis de Catalunya

Tortosa, 27 de març de 2016, Països Catalans. 
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