
Moció presentada pel grup municipal de la CUP per demanar una moratòria en
la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou Pla
de l’Energia

El Sr. Pere Campiñez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que per un
tema  de  dates  aquesta  moció  l’han  entrat  conjuntament  amb  el  grup
d’ERC/Avancem/AM.  És  una  moció  que  es  va  presentar  i  es  va  aprovar
conjuntament al Consell Comarcal del Baix Camp. A continuació, llegeix la moció, el
text literal de la qual és el següent: 

«Ningú  pot  posar  en  dubte  la  solidaritat  de  la  província  de  Tarragona  en  el  desenvolupament
energètic del país. Aquest territori acull gran part de la generació energètica, tant a nivell eòlic (en
quantitat  de  parcs,  aerogeneradors  i  megawatts  instal·lats),  en  energia  Nuclear   acollint  quatre
centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de desmantellament , la qual no conclourà més enllà del
2030, i en el gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils.

La balança energètica està clarament  decantada cap el  sud de Catalunya i  de retruc  l’impacte
mediambiental i paisatgístic que això comporta, essent  totalment desequilibrat respecte la majoria
d’altres territoris. 

Si  bé  som  conscients  que  el  recurs  eòlic  és  un  sector  energètic  que  cal  explotar  de  forma
centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, més contaminants i perilloses,
també és ben cert que aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres tecnologies
també renovables i sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda,
fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i generant electricitat de proximitat,
per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos mediambientals.

Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol·licituds  pel desenvolupament de parcs
eòlics de menys de 10MW, atenent al model i procediment del Decret 147/2009, o d'altres noves
ampliacions dels parcs eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat actual d’aquestes
sol·licituds  i  en  tot  cas  aturar-les  abans  d’arribar  al  punt  d’irreversibilitat  en  la  corresponent
implantació. 

Es imprescindible disposar dels temps necessari per treballar, conjuntament i de forma participada
amb tots els agents implicats, per a que disciplines com l’energia, el medi ambient, l'enginyeria, el
territori  i  l’economia local  s’ entenguin  de manera conjunta.  I  així  poder dissenyar les polítiques
territorials,  ambientals  i  socials  que  encaixin  amb  les  polítiques  energètiques  locals  i  nacionals,
aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir les conseqüències que té l’actual model energètic
actual sobre l’economia, el medi ambient  i el territori. 

Per  tots  aquests motius  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa al  ple  municipal  l'adopció  dels
següents ACORDS: 

PRIMER: Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament  i tramitació de nous parcs
eòlics a la comarca del Baix Camp, 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 de l'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, ICAEN (Institut Català d’Energia),
a la Direcció General d’Energia,  a la Diputació de Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis  i
a la Federació de Municipis de Catalunya».
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