Departament d'Economia i Finances
Direcció General d'Energia i Mines
carrer Provença, 339, 2a planta, 
08037 Barcelona.

En/Na ..............................................................., amb DNI ......................., en nom i representació de l'entitat ............................................, inscrita amb el número .............. en el registre d'associacions, i amb domicili a efectes de notificació en el carrer......................, districte postal .............. de la localitat de .................................................., compareix i 

EXPOSA:

Que havent-se donat un termini de presentació d’al·legacions, que conclou el proper 30 de setembre, davant la informació pública sobre el “Projecte de decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya”. Presentem les següents 

AL·LEGACIONS:

Primera.- Un Govern que assumeix el compromís de lluitar contra el canvi climàtic, creant l’anomenada Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que inclou un pla de mitigació, ha d’assumir que precisa de les energies renovables per reduir les emissions de la generació energètica. Entre les diferents opcions tecnològiques, l’energia eòlica i la solar fotovoltaica són les més prometedores en quan a la possibilitat d’aturar la destrucció ambiental que està provocant l’actual model energètic. Radiació solar i vent són recursos abundants a Catalunya, especialment el primer, i disposem de tecnologia madura, d’un teixit empresarial en el sector  i d’experiència científica per convertir aquestes formes d’energies renovables en una opció real per al subministrament elèctric.

Segona.- La “Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeu i del Consell de 27 de setembre de 2001 relativa a la promoció d’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables en el mercat interior de l’electricitat”, 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 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 discriminatòries i tinguin degudament en compte les particularitats de les diferents tecnologies que utilitzen fonts d’energia renovable (Art. 6.1).

El projecte de decret estableix normes subjectives (paisatge), discrecionals i discriminatòries per a l’aprofitament del Sol i del vent, posant enormes dificultats al seu aprofitament, es produeix així una clara i evident vulneració de la Directiva. Per tant, tot i que el Govern es sobirà per promoure polítiques, aquestes no poden vulnerar els compromisos que es deriven de pertànyer a la Unió Europea. Si s’aprovés aquest “Decret” caldrà denunciar-lo davant els corresponents estaments d’aquesta.

Tercera.- Assumint les restriccions que resulten de la preservació de la biodiversitat de Catalunya, i en una avaluació amb l’horitzó temporal de l’any 2050, l’estudi encarregat per l’organització ecologista Greenpeace xifra en 73.000 MW la potència que es podria instal·lar en l’any 2050, i en un mínim de 154.000 GWh la generació que seria factible assolir anualment (combinant l’eòlica marina i la terrestre).

Pel que fa a l’energia solar fotovoltaica les dades encara són més evidents; cenyint-nos a la fotovoltaica sobre el terreny, objecte del present decret, s’avalua en 1900 MW la potència que es podria instal·lar, i en 3.720 GWh la generació anual, donat l’elevat grau d’insolació de Catalunya que, segons les dades de l’Atlas Solar de 1996, es mantenia en una mitjana anual de 14,5 MJ diaris per metre quadrat.

Però més enllà d’aquestes dades hi ha un fet legal que no es pot obviar: 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. Aquesta obligació no surt de cap voluntat capriciosa, és la necessària traducció legislativa de la realitat científicament demostrada de les amenaces que representa el procés de canvi climàtic per al conjunt de la Península Ibèrica. 

El Decret fa que Catalunya no contribueixi, en la part que democràticament li correspon, a fer possible l’objectiu del 12% vigent, per Llei, a l’Estat Espanyol,

Quarta.- L’eix del “Projecte de decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya” és la consagració legal de l’anomenat “impacte visual”, el tipus d’impacte subjectiu que s’addueix sempre contra una instal·lació d’energia renovable, quan no es troba un altre impacte que sigui constatable. Aquest “impacte visual” per a l’energia eòlica i les plaques solars s’aplica de forma subjectiva i clarament discriminatòria, front a polígons industrials (sense discutir sobre el “disseny arquitectònic” de les naus que s’hi instal·lin), línies elèctriques, antenes de telefonia mòbil, gasolineres, carreteres, etc.

En qualsevol obra, l’impacte ambiental no es pot assimilar a una alteració visual del paisatge o de l’escenari perquè, aplicat històricament, aquest criteri portaria a defensar l’enderroc de tots els pobles de Catalunya que no guardessin relació amb l’arquitectura tradicional; o a assumir la tesi de que hauria estat justificada, fa un segle, la prohibició de l’arquitectura modernista, ja que no era com l’arquitectura tradicional del moment. Però en el cas de les energies renovables hi ha altres criteris: la prioritat en quant a impactes és la problemàtica social i ambiental a la que responen, i no una subjectiva vessant estètica.

El criteri del “paisatge” contradiu la Llei 54/1997 del Sector Elèctric la qual estableix 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 (Art 28.1)”.

-“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)”

El projecte de Decret estableix un principi clarament discriminatori pel que fa a l’aprofitament de l’energia solar sobre el terreny i l’energia eòlica -- ja que el legislador s’inventa un nou criteri, el paisatge, inexistent en el text de la Llei--, amb el que es produeix una clara i evident vulneració de la llei vigent.
 
Cinquena.- Les anomenades ZDP (Zona de Desenvolupament Prioritari), que el Decret determina per a l’energia eòlica, sorgeixen de les anomenades “zones blanques” instituïdes per l’anterior Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, aprovat pel Decret 174/2002, d’11 de juny. El que fa l’actual Decret és aixecar una nova sèrie de restriccions sobre les zones que ja el Mapa havia classificat com a exemptes de problemàtica ambiental.

Sisena.- A l’apartat a) de l’article 1, es fa que un concepte difús, subjecte a evolució i complex com és el de paisatge quedi equiparat a aspectes avaluables com són l’energia, els impactes ambientals i l’urbanisme. Aquest concepte no es basa en un principi jurídic sinó en un artifici normatiu que no s’ajusta a l’actual legislació de la Unió Europea sobre el tema d’implantació d’infrastructures.

Setena.- Al sots apartat “a)” de l’article 7.2, Apartat 4, a on parlant de la documentació que ha de lliurar el promotor d’un parc eòlic, s’introdueix un altre artifici subjectiu: els valors “identitaris”, com elements a avaluar en la documentació. 

Vuitena.- Amb les formulacions dels articles 1 i 7.2, un projecte de parc eòlic pot ser descartat de manera discrecional, independentment de que el seu impacte ambiental sigui mínim, o susceptible de correcció.

Novena.- Amb la concepció d’aquest projecte de decret, el paisatge, que és majoritàriament el resultat històric d’una activitat econòmica i cultural de les persones en contacte amb el medi ambient (els paisatges considerats “no tocats per l’acció humana” són una mínima fracció del territori de Catalunya), esdevé una “foto fixa” a on no es permeten canvis futurs ni evolució. A on no es consideren els perills derivats del canvi climàtic, la contaminació radioactiva, ni la interacció entre persones i ecosistemes. 

Desena.- A més, l’article 7.2, Ap. 4. sots apartat c), conté un concepte, “evitar la pèrdua de valor del paisatge”, que no té una referència determinada, obrint novament el camí a tot tipus de negatives basades en valoracions subjectives; mentre que es silencia el principal factor que determina la política d’instal·lació de parcs: l’aprofitament energètic del vent.

Onzena.- S’acumulen els entrebancs i les dificultats en els requisits de documentació a presentar. Els articles 10.4., l’Article 11.3.4., i, finalment, l’article 13.4. En conjunt es formulen exigències desproporcionades per a una instal·lació que s’està desenvolupant en un terreny que ja havia estat declarat compatible amb aquesta finalitat. 

Dotzena.- En el cas de l’energia fotovoltaica, l’Article 20 i successius, sobre l’emplaçament de les instal·lacions, estableix un seguit de restriccions que limitarien, en una primera avaluació, al 0,31% de la superfície de Catalunya les possibilitats d’aprofitament fotovoltaic. 

Tretzena.- Aquest criteri restrictiu contrasta amb les característica de distribució i qualitat del recurs solar a Catalunya, el que condemna l’energia solar fotovoltaica a desenvolupar un paper marginal en la generació energètica, descartant-la com a part del “mix” de generació elèctrica de Catalunya.

Catorzena.- A més de la restricció d’instal·lació, l’article 21 limita les dimensions i les característiques de les instal·lacions, restringint encara més el paper d’aquesta font d’energia.

Quinzena.- A les restriccions anteriors s’han d’afegir les que es consideren relacionades amb l’anomenada “estudi d’impacte i integració paisatgística”, desenvolupades a l’article 24, a on s’estableixen un altre grup de documentació irrellevant i d’interpretació subjectiva.

Setzena.- Amb aquest Decret l’aprofitament dels recursos d’energia eòlica i solar fotovoltàica a Catalunya queden limitats, com a molt, al subministrament de serveis energètics complementaris a nivell d’habitatges. En el cas de l’energia eòlica el Decret barra el pas a qualsevol construcció de parcs eòlics que vagi més enllà del que ja s’ha construït, posant d’aquesta manera punt i final a l’aprofitament del potencial eòlic de Catalunya. 

Dissetena.- Es tracta de fet doncs d’un projecte de Decret que vulnera tots els principis establerts en l’actual ordenament jurídic tant a nivell estatal com europeu. Que, a més, supedita a la subjectivitat del paisatge l’objectivitat del paper de les energies renovables en una política imprescindible com és la de la mitigació del canvi climàtic i, encara més, el subministrament energètic basat en recursos renovables que alliberin de la dependència dels recursos fòssils. 

Divuitena.- Aquest projecte de Decret no s’ajusta a dret, el redactat sembla indicar més aviat que es tracta de l’atzagaiada d’un col·lectiu de tècnics de l’administració de la Generalitat que contradiu els objectius que per estatut legal li correspon: ser un país de ple dret dins el marc regional de la Unió Europea.

EN CONSEQÜÈNCIA

Primera.- La política que determina aquest projecte de Decret impedeix actuar contra el canvi climàtic a partir de la generació energètica. 

Segona.- La política que determina aquest projecte de Decret no s’ajusta als principis rectors que emanen dels compromisos amb el desenvolupament legislatiu de la Unió Europea. 

Tercera.- El contingut d’aquest projecte de Decret contrasta amb la gran quantitat d’incentius que la Generalitat aplica a les inversions en altres camps de la indústria. I amb les facilitats de tota mena que es donen per instal·lar centrals tèrmiques de cicle combinat, generadores de carboni fòssil.  

Quarta.- En definitiva, es tracta d’un Decret que farà desaparèixer les dues principals fonts d’energies renovables de l’escenari energètic de Catalunya.

Cinquena.- En conseqüència l’entitat .................................................................  demana la retirada immediata del “Projecte de decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya”, ja que impossibilita la realització d’un treball en favor de la millora del medi ambient en el terreny energètic, impedeix el treball de mitigació del canvi climàtic i bloqueja l’aplicació de les directives europees en aquest àmbit. Entre d’altres impossibilita aplicar la proposta de la Directiva 2001/77/CE, relativa a la promoció d’electricitat a partir de fonts d’energies renovables al mercat interior de l’electricitat, que estableix l’objectiu d’obtenir el 22,1% de l’electricitat bruta de fonts renovables per al conjunt de la Unió Europea, que es concreta en el cas de l’Estat espanyol en un 29,4% per a l’any 2010. Per altra banda incompleix també aspectes essencials respecte a la promoció de les energies renovables establertes en la Llei 54/1997 del Sector Elèctric.


Barcelona, ........ de setembre del 2008.


Signat

