
Aliança de les entitats ecologistes de Catalunya en oposició al model de desenvolupament de 
l'energia eòlica de la Generalitat: segon contenciós administratiu contra el Pla de les ZDP

Entitats de diferents territoris catalans han presentat conjuntament un contenciós administratiu al  
TSJC contra l'Acord de Govern 120/2012 del 20 de novembre d'aprovació del Pla de determinació  
de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics, que aprova de nou el mateix Pla  
que el 2010 es va suspendre cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Davant  la  insistència  de  la  Generalitat  d’imposar  un  model  de  desenvolupament  de  l'energia  eòlica 
d'esquenes a la societat, associacions cíviques i entitats ecologistes del territori català, ens hem unit per  
fer front a aquesta política que insisteix en l’anterior mapa eòlic de 2010 (amb la exclusió temporal de la  
ZDP-1 de l’Alt Empordà, que està pendent d'un estudi legal perquè va ser afectada pels incendis del juliol  
de  2012).  Les  entitats  que hem presentat  el  contenciós  administratiu  representem diversos  territoris 
afectats per a les ZDP, i comptem amb nombrosos suports socials. Som l'Associació Respectem l'Albera 
(Alt  Empordà),  l'Ateneu  Popular  Garriguenc  (les  Borges  Blanques),  la  Federació  Ecologistes  de 
Catalunya(EdC), el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra, l'IPCENA-EdC (Institució de 
Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural, Lleida), la Plataforma de la Terra Alta i l'IAEDEN-
Salvem l'Empordà. 
Recordem que mitjançant  l'Acord de Govern del  passat  novembre,  la  Generalitat  intenta desencallar 
l’idèntic Acord de Govern de l'1 de juny de 2010 que va aprovar llavors el Pla de determinació de les ZDP 
i que, arran del recurs contenciós administratiu presentat per l’IAEDEN-Salvem l'Empordà i l’Associació 
Respectem l’Albera,  es va suspendre cautelarment  pel  TSJC. Aquesta suspensió fou recorreguda al 
Tribunal Suprem per la Generalitat i les empreses adjudicatàries. 
El motiu de suspensió cautelar era la falta de l'avaluació ambiental que hauria haver acompanyat el Pla. 
L'estratègia  de  la  Generalitat  per  tirar-lo  endavant  és  de  presentar  i  afegir  ara  (“ex-post”)  aquesta 
avaluació, sense canviar el contingut del propi Pla. Tant l'informe de sostenibilitat ambiental (ISA) com la 
Memòria  Ambiental  parteixen  dels  acords  i  documents  preexistents.  A més, l'avaluació  ambiental 
continua vulnerant la  Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell,  del 27 de juny, 
relativa  a l’avaluació  dels  efectes de determinats  plans i  programes en el  medi  ambient,  perquè no 
efectua una avaluació ambiental estratègica que seria pròpia d'un pla o programa.
Resulta evident que la Generalitat vulnera aquesta Directiva pel que fa la  participació ciutadana que 
altra vegada ha estat  nul·la:  ni  ajuntaments,  ni  consells comarcals,  ni  entitats o ciutadans han estat  
consultat en el procés.
I pel que fa els  aspectes ambientals, l'avaluació resulta totalment forçada i no estudia les possibles 
alternatives, viables i factibles, perquè no pot fer-ho, ja que parteix de fets consumats -recordem que les 
ZDP ja es van adjudicar el mateix 2010-. A més a més, considerem que:
1. Tant  el  Pla  com  la  seva  avaluació  ambiental  no  tenen  en  compte  els  parcs  eòlics  ja 

implantats o autoritzats. A Catalunya, actualment hi ha 42 parcs eòlics en servei,  a les que 
s'haurien de sumar els 33 projectes amb autorització administrativa i 26 projectes en tràmit. Tot  
aquest desplegament de macro-parcs eòlics no ha disposat de cap mena d'avaluació ambiental 
estratègica i l’ única que s'efectua ara ignora la seva existència.

2. El model d'implantació de l'energia eòlica de la Generalitat només pren en consideració un 
únic model de producció d'energia eòlica i que és la que generen els macro-parcs eòlics . 
Resulta  sorprenent  i  sospitós  que  quan  s'avalua  aquesta  implantació  des  del  punt  de  vista 
estratègic i ambiental, no es té en compte la creixent importància de la generació d'energia 
eòlica a través d'altres models de més baixa intensitat,  de gestió  descentralitzada i  la 
microgeneració. Únicament es contemplen els models de producció centralitzats i dependents 
de les grans companyies elèctriques. L'estudi d'alternatives també hauria de considerar si una 
mateixa zona de desenvolupament prioritari té potencial per a la generació d'energia d'altres fonts 
renovables, amb menor impacte.



3. Davant la  manca d'anàlisis de les alternatives reals i  objectives,  i  del  fet  que  la mateixa 
administració  promotora  elabora  els  informes  d'avaluació  ambiental,  no  podem tenir  la 
seguretat raonable que els sacrificis ambientals, territorials i paisatgístics resultin veritablement 
imprescindibles ni necessaris.  Especialment preocupant resulta el criteri de no excloure de 
les ZDP els espais protegits com són els connectors biològics, espais PEIN, hàbitats d'interès 
comunitari, les rutes d'aus migratòries, etc.

4. L'informe  de  la  viabilitat  urbanística  de  les  ZDP,  contribució  de  la  Direcció  General 
d'Urbanisme a l'avaluació  ambiental,  només fa  referència  a  la  normativa urbanística dels 
municipis  afectats (del  Pla  del  2010!),  però  no  analitza  en  cap  moment  la  viabilitat 
urbanística. Estudiar la viabilitat urbanística no és un senzill exercici informatiu, sinó valoratiu.

5. Segons  el  decret  147/2009,  article  4,  una  ZDP ha  de  tenir  el  requisit  imprescindible  de 
viabilitat paisatgística. En contra, l'avaluació ambiental pretén resoldre els aspectes ambientals 
rellevants, com és el paisatge, amb els Plans Especials que derivaran de l'implantació del Pla. 
Altra volta ens trobem amb una estratègia “ex-post”.

6. Pel  que  fa  a  les  conclusions  sobre  la  suposada  viabilitat  ambiental  de  les  zones  de 
desenvolupament  prioritari,  la  Memòria  ambiental  no avalua  els  paràmetres  a  partir  dels 
quals establir  llindars i referir  aquests llindars a la seva permissibilitat  o compatibilitat  
ambiental amb les ZDP. L'avaluació ambiental no pot eludir la seva aportació crítica i deixar en 
mans d'un Pla Especial  (ni  sectorial  ni  urbanístic)  posterior  l'estudi  de la viabilitat  ambiental, 
perquè el procés d’avaluació ambiental no pot no donar resposta raonable al que és o hauria de 
ser  el  seu  objecte,  i  en  dita  manca  de  motivació,  no  pot  basar-se  l'acord  del  Govern de 
determinació de les ZDP, i aquest acord, per tant, no resulta raonat ni motivat.

Cal fomentar un altre model energètic i acabar amb el monopoli de les grans empreses perquè les fons 
d'energies renovables donen l'oportunitat d'aconseguir l'auto-suficiència energètica en l’àmbit local.  En 
definitiva, demanem que es retiri el Pla de determinació de les ZDP i que la Generalitat reguli la producció 
energètica d'acord amb la realitat que vivim. 
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