MOCIÓ DE LA CUP ALCANAR - LES CASES SOBRE LA IMPLANTACIÓ
PLANIFICADA DE LES ENERGIES RENOVABLES AL TERRITORI

El Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les
energies renovables, aprovat pel Parlament de Catalunya, ha comportat una allau de
sol·licituds de noves centrals eòliques i fotovoltaiques, obrint la porta a corporacions que
defensen projectes merament especuladors, de canvi de l’ús del sòl agrícola encobert i
sense control i que tindran greus efectes sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi
natural del municipi.
Un Decret Llei aprovat d’urgència i d’esquena al moviment ecologista, que amaga
interessos polítics i econòmics, que promou la liberalització especulativa del sector de les
energies renovables, afavoreix les grans corporacions i posa en risc la conservació
d’activitats econòmiques vinculades al sector primari, com per exemple el sector vinícola a
la Terra Alta, i d’espais naturals, protegits o no, i estratègics del territori català.
Davant la precarietat que pateix el sector primari, molts pagesos s’estan plantejant
seriosament cedir a les ofertes de lloguer o compra de les seues terres per part de les
promotores. Però aquesta no és la solució pel sector, ens calen polítiques agràries reals i
efectives que dignifiquen la pagesia i que siguen capaces de revertir la falta de relleu
generacional de les explotacions, l’abandó de la terra i el despoblament rural. L’impuls de
les energies renovables no es pot fer d’esquena al territori i encara menys en funció dels
interessos d’empreses privades.
Cal alertar també que aquests projectes es volen construir a la Catalunya rural, lluny dels
grans nuclis consumidors d’energia, amb la promoció d’un model allunyat de la generació
distribuïda i que comporta un elevat cost energètic, tant per les infraestructures necessàries,
com per la pèrdua d’energia durant el transport i la distribució.
Des de fa anys ens trobem immersos en una situació d’emergència climàtica que evidencia
la necessitat d’abandonar definitivament el consum de combustibles fòssils i substituir-los
per les energies renovables. Tanmateix cal que aquesta transició energètica es faça amb
plena sobirania territorial i popular, de forma col·laborativa, apostant per un nou model
energètic i de consum que siga capaç de decréixer i de produir allà on s’ha de consumir.
Per això ens cal una planificació de la implantació territorial de les energies renovables, amb
consens del territori i de les administracions locals, capaç de blindar els interessos

especulatius de les grans corporacions i, alhora, que fomente l’autoproducció a través de
comunitats energètiques i xarxes de consum locals.
Cal democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. Els sistemes de generació
d’energia de fonts renovable són accessibles i fan econòmicament viable que aquesta
democratització es porte a terme a nivell local. Cal apostar per projectes adaptats a les
necessitats locals, i avançar en el camí de recuperar sobirania energètica a nivell local i com
a país.
Volem començar una transició energètica completa, és a dir, utilitzant energia verda i on el
control de la producció, transport, distribució i comercialització estiga sota control públic i/o
ciutadà.
És per això que des del grup municipal de la CUP Alcanar - les Cases proposem al Ple del
consistori l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Adherir-se al MANIFEST PER UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE promogut
per la Federació Ecologistes de Catalunya:
https://gepec.cat/campanyes/massificacio-renovables/
Segon.- Aprovar la redacció d’un estudi d’impacte ambiental integral de les àrees del
municipi susceptibles de ser afectades per aquests projectes per aportar a la Ponència
d’Energies Renovables en el menor període de temps possible.
Tercer.- Acordar la suspensió per un any de les llicències d’activitat i usos de producció
d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica), així com altres llicències i autoritzacions
municipals connexes, exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions
d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) per autoconsum; amb la finalitat d’estudiar la
reforma del planejament urbanístic municipal per a l'ordenació dels usos i instal·lacions de
producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl NO urbanitzable del terme
municipal d’Alcanar.
Quart.- Aprovar iniciar el procediment per modificar el planejament general urbanístic
(POUM) per concretar si al nostre terme municipal disposem de llocs susceptibles d’albergar
estos projectes.
Cinquè.- Promoure l’autoconsum fotovoltaic mitjançant la creació d’una ordenança
municipal per promoure l’autoconsum mitjançant una bonificació de l’IBI tal com proposa
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).
Sisè.- Impulsar una forma legal que garantisca el control i la participació ciutadana en una
comunitat energètica local, liderada per l’ajuntament i que fomente l’autoconsum energètic
municipal i privat, que incidisca en la producció (també d’energia renovable), la
comercialització així com en la planificació de noves instal·lacions.
Setè.- Valorar la creació d’una comercialitzadora elèctrica a nivel supramunicipal, un servei
mancomunat amb altres municipis del territori. Que podria ser en format cooperativa, per
facilitar l’adquisició d’energia verda per part de tots els ciutadans del municipi i poder lluitar
contra la pobresa energètica.

Vuitè.- Instar al Parlament de Catalunya perquè derogue el Decret Llei 16/2019 i inicie un
procés legislatiu complet que repense una estratègia de país consensuada entre els
diferents agents afectats.
Novè.- Instar al Parlament de Catalunya perquè aprove una moratòria en la tramitació dels
projectes actuals, amb efecte retroactiu, fins a tenir un nou reglament i una planificació
territorial de la implantació de renovables.
Desè.- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar els tràmits per aprovar la Llei de Transició
Energètica abans del 2022.
Onzè.- Comunicar estos acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i als membres de la Mesa del Parlament.
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