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                 DE LA COMTAL VILA 
                            DE 
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MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ ORDENADA I SOSTENIBLE 
D’INSTALꞏLACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES AL 
MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE QUERALT 

 

Es preveu que la demanda d'energia elèctrica vagi en augment en els pròxims anys, i que les 
energies renovables siguin imprescindibles per atendre a aquesta demanda sense haver de 
dependre dels combustibles fòssils i per frenar el canvi climàtic i l'escalfament del planeta. 
 
Les instalꞏlacions de producció d’energies renovables s’haurien  d’implantar de forma ordenada 
i  sostenible, d’acord amb la normativa urbanística municipal, i amb el màxim respecte al medi 
ambient i paisatge, tot tenint en compte la veu del territori. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 

Primer.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt tramitarà l’aprovació i exigirà el compliment 
d’una normativa especial per a la regulació urbanística de la implantació d’instalꞏlacions de 
producció d’energies renovables al municipi, que tindrà en consideració, com a mínim, els 
següents criteris: 

1. No s’admetran instalꞏlacions eòliques en tota la part sud del municipi (Serra d’Almenara-
Ferriols i les seves prolongacions), ni en cap de les zones definides d’interès ecològic-paisatgístic 
o similar pel planejament municipal o sectorial. 

2.- Els aerogeneradors i les línies d’evacuació hauran de mantenir distàncies mínimes respecte 
del sòl urbà del municipi i respecte de les masies existents en sòl no urbanitzable. 

3.- Es definirà i delimitarà zona específica per a la implantació de parcs eòlics a la part nord del 
municipi, relligant els parcs eòlics ja existents i per optimitzar zones de línies d’evacuacions, i 
alliberant la resta. Es prioritzaran les ubicacions que causin menys impacte visual als nuclis 
urbans del municipi. 

4.- Es limitarà l’alçada dels aerogeneradors per homogeneïtzar-los amb els ja existents. 

Segon.- Amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal, conforme a 
l’Art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03.08, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, es procedirà a suspendre, pel termini de 1 any, la tramitació de plans urbanístics 
derivats i l’atorgament de llicències i/o autoritzacions d’edificació, instalꞏlació o ampliació relatius 
a activitats i usos de producció d’energies renovables i les seves instalꞏlacions així com d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a les administracions 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. 


