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

En/Na ....................................................... , major d'edat, amb DNI número ................, actuant en nom propi i amb domicili en ...................................................., de la localitat de ..............................................., amb el codi postal ....................... 

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”, presento les següents 

AL·LEGACIONS:

Primera.- Que l’energia eòlica i la solar fotovoltaica són les fonts més prometedores en quan a la possibilitat d’aturar la destrucció ambiental que està provocant l’actual model energètic i el canvi climàtic. Radiació solar i vent són recursos abundants a Catalunya, especialment el primer, i es disposa de tecnologia madura, teixit empresarial i experiència científica per convertir aquestes energies renovables en una opció real per al subministrament elèctric.

Segona.- La Directiva 2001/77/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de setembre de 2001 relativa a la promoció d’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables, 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), i que els Estats membres reduiran els obstacles reglamentaris i no reglamentaris a l’increment de la producció d’electricitat a partir de fonts d’energia renovable, assegurant-se de que les normes siguin objectives, transparents i no discriminatòries (Art. 6.1).

En contrast, el projecte de decret estableix normes subjectives (paisatge), discrecionals i discriminatòries per a l’aprofitament del Sol i del vent, posant dificultats que produeixen una clara i evident vulneració de la Directiva.

Tercera.- 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 projecte de Decret objecte d’aquestes al·legacions incompleix aquestes obligacions.

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.
En el cas de 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.

Cinquena.- A l’apartat a) de l’article 1, 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. També al sots apartat “a)” de l’article 7.2, Apartat 4, s’introdueix un altre artifici subjectiu: els valors “identitaris”, com elements a avaluar en la documentació. 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 valoracions subjectives per denegar un projecte; mentre que es silencia el principal factor que determina la política d’instal·lació de parcs: l’aprofitament energètic del vent. Amb les formulacions dels articles 1 i 7.2, un projecte de parc eòlic pot ser descartat independentment de que el seu impacte ambiental sigui mínim, o susceptible de correcció.

Sisena.- Amb la concepció d’aquest projecte de Decret, el paisatge, que és 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 ni evolució. A on no es consideren els perills derivats del canvi climàtic, la contaminació radioactiva, ni la interacció entre persones i ecosistemes. 

Setena.- 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. 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. 

Vuitena.- 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. 

Novena.- 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.

Desena.- 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.

EN CONSEQÜÈNCIA

La política que determina aquest projecte de Decret vulnera la possibilitat d’actuar contra el canvi climàtic a partir de la generació energètica, no s’ajusta als principis rectors que emanen dels compromisos amb el desenvolupament legislatiu de la Unió Europea, i contrasta amb els incentius que la Generalitat aplica a les inversions en altres camps de la indústria.

Es tracta d’un Decret que farà desaparèixer les dues principals fonts d’energies renovables de l’escenari energètic de Catalunya, deixant el gruix de la generació elèctrica a les fonts brutes i no renovables que han causat l’actual destrucció ambiental.

Per tant, demano 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”.
 
Barcelona, ........  de setembre del 2008.

Signat.

