
                          
                  AJUNTAMENT 
                 DE LA COMTAL VILA 
                            DE 
   SANTA COLOMA DE QUERALT 
                                      (TARRAGONA) 

 
MOCIÓ MANIFESTANT LA PLENA OPOSICIÓ ALS ACTUALS PROJECTES DE 
PARC EOLICS AL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE QUERALT 

 

En data 26 de novembre de 2019 es va aprovar el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per 
a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables. L’aprovació d’aquest decret ha 
propiciat una allau de projectes eòlics (un total d'11 avantprojectes)  a la comarca de la Conca 
de Barberà  que no tenen en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs 
eòlics en un mateix territori. 

Els avantprojectes presentats posen de manifest: 

 impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades parts del 
territori. 

 falta de model cap a una transició energètica neutra en emissions, democràtica i que 
garanteixi el dret a l’energia com a bé comú, com fixa la llei 16/2017 del canvi climàtic 

 falta de planificació d’estratègia territorial per a la implantació de les instalꞏlacions 
d'energia renovable a Catalunya  

 impossibilitat d’una implantació participada pels territoris en la planificació d’aquestes 
polítiques climàtiques  

Per tots aquests motius es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Que el municipi de Santa Coloma de Queralt està a favor de les energies renovables i 
vol contribuir a la seva producció, sempre, però, de manera planificada i evitant-ne la seva 
massificació. 

Amb aquest objectiu, doncs, l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt treballarà per aconseguir 
una transició energètica justa, democràtica i sostenible. 

Segon.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt manifesta la plena oposició als projectes de 
parcs eòlics solꞏlicitats al seu municipi en les condicions en què s’ha presentat actualment a 
l’administració per a la seva autorització, ja que representaria, en el cas que s’aprovés en les 
condicions actuals, una massificació que afectaria el nostre territori. 

Tercer.- Exigir la moratòria immediata d’aprovació de projectes d’actuació específica d’interès 
públic i d’autoritzacions administratives per al desenvolupament de parcs eòlics fins que no s’hagi 
desenvolupat la planificació sectorial de la implantació tal com preveu l’esmentat Decret-Llei i fins 
que es defineixi el model de transició cap a una energia descarbonitzada i desnuclearitzada en 
el marc de la llei de la transició energètica de Catalunya que està elaborant el Parlament. 

Quart.- Comunicar aquest acord a les conselleries implicades en la tramitació de la seva 
instalꞏlació, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, i a totes les entitats 
municipalistes. 

 

Santa Coloma de Queralt, a 30 de juliol de 2020. 
 


