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Aportacions a les consultes sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi
d'impacte ambiental del parc eòlic VANDELLÖS II

Fets
1. Mitjançant escrit RE núm. 1-2021-000202-2 de 15 de febrer de 2021, la
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi natural-Subdirecció
General d’Avaluació ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, sol·licita a l’Ajuntament de Camarles que faci les
aportacions oportunes en l’àmbit de les competències municipals, a la
consulta prèvia sobre l’amplitud i nivell de detall d’estudi d’impacte
ambiental del parc eòlic Vandellós II que abasta els termes municipals de
Camarles, l’Ampolla, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Tivissa, Vandellós i l’
Hospitalet de l’Infant-Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Baix camp, informe d’
abast- FUE 2021-01885146-OAA20210012
2. L’Ajuntament de Camarles ens posicionem a favor de les energies
renovables, però sempre prèvia una planificació que garanteixi l’equilibri
territorial d’aquestes instal·lacions.
Considerem que tenim que fer front a la situació d’emergència climàtica
mitjançant la transició cap a les energies renovables i que, si es tracta d’
utilitzar racionalment el territori, cal planificar bé on han d’anar implantats
les futures plantes fotovoltaiques o els futurs parcs eòlics, per tal de
garantir aquest equilibri territorial.
Per tant, qualsevol projecte de planta fotovoltaica o de parc eòlic o al
nostre terme ha de ser planificat de manera consensuada amb l’
Ajuntament, per evitar emplaçaments totalment inadequats des del punt
de vista paisatgístic.
3. L’avantprojecte presentat per l’empresa promotora d’aquest parc eòlic
ELAWAN ENERGY, preveu la instal·lació en el nostre terme municipal de:
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5 aerogeneradors de 6,2 MW de potència unitària, una alçada de 135 m i
amb un rotor de 170 metres de diàmetre.
1 subestació.
La línia elèctrica d’evacuació d’energia generada de 28,40 Kw.
4. L’emplaçament previst dels 5 aerogeneradors i de la subestació és en Sòl
No Urbanitzable, que d’acord amb la zonificació del Pla General d’
ordenació urbanística municipal de Camarles vigent, té la consideració de
Sòl de Protecció Territorial Clau 21.a (sòl d’interès agrari i paisatgístic).
Aquest emplaçament comportaria un detriment en el benestar individual i
col·lectiu dels nostres ciutadans i ciutadanes, un dels principis inspiradors
de la llei 8/2005, de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
5. L’emplaçament també comportaria un impacte ambiental en una zona
protegida, els aerogeneradors VII01, VII02, VII03, VII04 i VII05 que
estarien molt propers al límit E-NE del PEIN i XN2000, serres de Cardó –
El Boix.
6. Representaria un impacte i devaluació dels terrenys de cultiu dels
voltants, fent desaparèixer els marges de pedra seca, propis d’un
patrimoni cultural, natural i paisatgístic del nostre territori.
7. Afectaria greument a la fauna i flora de la zona, per ser una zona sensible
i corredor migratori d’aus, afectant a l’Àliga Cuabarrada (Aquila Fasciata),
Mussol Reial i Ratpenat.
8. Des del punt de vista paisatgístic també suposarà un gran impacte a la
zona del Cardó Boix, ja que els aerogeneradors ocuparien una gran zona
que cap viatjant o turista podria ignorar, quedant per tant molt afectat el
desenvolupament turístic.
9. A més l’empresa promotora de l’esmentat parc eòlic proposa un
emplaçament totalment inadequat donada la proximitat a una zona molt
habitada amb habitatges implantats.
10. Per altra banda, l’emplaçament proposat comportaria obrir una gran
quantitat de vies d’accés noves, ampliar o modificar els camins locals o
veïnals (5.022 m d’accessos o condicionar) actualment existents, en una
zona que s’hauria de reparar per tal de garantir els accessos a les finques
i en una zona considerada de protecció territorial i protecció especial amb
l’afectació que això representa per a la fauna i flora de la zona. Tot això
comportaria un detriment del benestar individual i col·lectiu dels nostres
ciutadans i ciutadanes, un dels principis inspiradors de la Llei 8/2005, de
8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Fonaments de dret
1.
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1. El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’
emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, determina com
a objecte de la norma adoptar mesures urgents per fer front a la situació d’
emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que
permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats a la Llei
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
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El Decret Llei, però, que per una banda busca facilitar la transició de la
societat cap a les energies renovables, facilitant-ne els tràmits per la
seva implantació; per altra banda contempla criteris laxes de preservació
del paisatge, de densitat en la producció d’energia i obviant l’equilibri
territorial.

2. L’article 2 de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge, regula els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders
públics en matèria de paisatge, que són:
a. Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’
utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i
de funcionalitat dels ecosistemes.
b. Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret
dels ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.
c. Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i
col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió
econòmica, cultural, social, patrimonial i d’identitat.
d. Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’
ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el
paisatge.
e. Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’
elaboració i l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge.
f. Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’
actuacions, l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre el
paisatge.
g. Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials,
professionals i econòmics, especialment dels col·legis professionals, les
universitats, les associacions de defensa de la natura i els representants
de les organitzacions empresarials i sindicals.
h. Fomentar la formació en matèria de paisatge.
3. Finalment, l’article 11 del Decret Llei 16/2019 regula la consulta prèvia
sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un parc eòlic o una planta solar
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3.
fotovoltaica. La consulta s’efectua a la Ponència d’energies renovables i
aquesta dona trasllat als ajuntaments on es projecta l’activitat.

En conseqüència, RESOLC:
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PRIMER.- Rebutjar l’emplaçament del Parc Eòlic “Vandellós II”, projectat per la
societat ELAWAN ENERGY, pels següents motius
a. L’impacte ambiental i paisatgístic del parc eòlic és elevadíssim, ja que l’
emplaçament proposat, juntament amb les dimensions dels
aerogeneradors, comporta que aquests es visualitzarien des de
pràcticament qualsevol lloc del casc urbà .
b. Per altra banda, afectaria a més del paisatge a la fauna, flora, als cultius
dels voltants i al desenvolupament turístic, afectant a una zona molt
habitada per la implantació de masets, , en definitiva suposaria un canvi
absolut de les característiques ambientals de la zona on es pretén
emplaçar el parc.
Per tant el projecte no contempla a Camarles com un conjunt de valors naturals
i culturals que cal preservar i que obvien qualsevol consideració de protecció
del paisatge.
SEGON.- Proposar com alternativa un altre emplaçament, en una zona
degradada vora l’autopista AP-7. Es tracta d’una zona amb accessos
suficientment amples i en ús, amb línies d’evacuació implantades, s’adjunta
plànol d’alternativa d’ubicació.
TERCER.- Ratificar al proper municipal les presents al·legacions.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural – Subdirecció General d’avaluació Ambiental –
Servei de projectes per a que tingui en compte les nostres al·legacions, per la
viabilitat de l’avantprojecte i que així no es puguin donar greus afectacions,
paisatgístiques, ecològiques i culturals al nostre territori.

Règim de recursos:
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'alcalde,
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Josep Antoni Navarro Serra
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