MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER LA
SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ O AMPLIACIÓ
D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA A PARTIR DE FONTS RENOVABLES
FINS AL DISSENY D’UN PLA CONSENSUAT I RESPECTUÓS AMB EL TERRITORI
Veient l’augment exponencial de la demanda de les grans empreses que volen instal·lar parcs eòlics
i solars en el nostre territori, creiem que és el moment de replantejar-se aquestes peticions
privades des d’un punt de vista Territorial i Nacional, i no sols en l’àmbit local.
Moltes plataformes del territori com l'associació de Terres del Gaià, Unió de pagesos, el Consell
regulador de la DO Tarragona, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i GEPEC
entre d’altres i també en diferents ens propers com els ajuntaments de Vandellòs Hospitalet,
Riudoms, Tarragona i conselleres del consell comarcal de l’Alt Camp i el Baix Camp s’han plantejat
posar fre a aquestes empreses per a poder fer un pla general que no ens perjudiqui i trenqui el
territori.
Estem convençudes que la sobirania energètica és possible i les renovables són la nostra aposta
ferma però amb visió de territori. Des de la CUP no creiem en absolut que sacrificar sòl rural, agrari
i de regadiu sigui la solució, entre altres motius, perquè la sobirania alimentària hauria de ser
també una prioritat fonamental. No estem sobrats de zones agràries i perdre-les seria un acte
d'irresponsabilitat política. Per això, ens sumem al crit de les associacions, entitats i els ens en
demanar: RENOVABLES SÍ, però NO A QUALSEVOL PREU.
Segons les directives comunitàries, la meitat de l’energia que consumirem a partir de l’any 2030
haurà de procedir d’energies renovables. En aquest sentit, la Generalitat va aprovar un decret
(16/2019) de mesures urgents per combatre l’emergència climàtica i impulsar l’ús de les energies
renovables. El model energètic que promou aquest Decret es basa en l’ocupació de grans extensions
de terreny agrícola d’un gran valor ambiental per transformar-les en una activitat de caràcter
industrial, que inclou les pròpies instal·lacions dels parcs eòlics i solars, i la construcció de les línies
d’alta tensió que transporten l’energia a les xarxes de distribució. Aquest model comporta un gran
impacte al territori i a més, l’energia produïda reverteix directament a les grans empreses
distribuïdores i no sol significar un estalvi per als consumidors, ni ciutadans ni empreses.
Per aquests motius, apostem per una transició energètica necessària i que ha de ser curosa i
respectuosa amb altres objectius i reptes que són tanmateix cabdals. S’ha de basar en els principis
de respecte , protecció i convivència. Certament, la construcció de parcs eòlics i solars no pot
malmetre les zones agràries, forestals, la biodiversitat de l’entorn, trencar la continuïtat dels
espais naturals o menyscabar l’interès paisatgístic.
No estem en contra de les energies renovables, al contrari. Sí estem en contra de perpetuar, en la
producció d’energies renovables, un model d’inversió que genera uns rèdits econòmics per a uns
pocs i destrueix els recursos que són de tots.
Alhora si donem una ullada al Visor Ambiental i dades d’energies renovables de la Generalitat de
Catalunya veiem que s’està donant una gran concentració d’instal·lacions en determinades zones
del territori, provocant un impacte acumulatiu de projectes(1). En cas de Tarragona i terres de
l’Ebre és paradigmàtic, ja que concentren el 47% dels parcs eòlics i el 33% dels parcs solars en
tramitació a Catalunya.

Cal apostar per un model d’energies renovables, basat en una planificació global, que fomenti la
producció propera i l’autoproducció, les instal·lacions descentralitzades i que tingui en compte
altres fonts d’energia renovable com la geotèrmica o la biomassa respectant les masses forestals.
Un model que permeti obtenir l’energia a un cost just als consumidors amb una menor dependència
del mercat elèctric. Per aquest motiu també és necessari fomentar la participació de la societat
civil en una qüestió de gran envergadura com aquesta. Les grans empreses del sector es volen
imposar sense el consens del territori i d’esquena a bona part de la societat.
La situació precària de la pagesia, l’explotació forestal i la ramaderia intensiva a les nostres
comarques són algunes de les raons de la certa facilitat en trobar emplaçaments per la construcció
d’aquests parcs, així com la proliferació, en l’etapa del boom urbanístic, de polígons infrautilitzats
en tots i cada un dels nostres pobles i ciutats. És el cas de Reus, on hi ha 15 polígons industrials
infraocupats (2) i que amenacen a estendre's pel poc terreny agrari que ens queda en el nostre
terme municipal. Un sòl agrari poc valorat per la successió de governs i administracions que no han
sabut acompanyar i fomentar la producció agrària i ramadera respectuosa amb el territori al nostre
país.
1 - Visor ambiental i dades d'energies renovables de la Generalitat de Catalunya:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energia_eolica/viso
r/
2- AgroReus, Dyna, Tecnoparc, Mas de les Ànimes, Mas Batlle, Bescós, Granja Vila, Mas Ferrer,
Constantí Nord, H6, Illes Medes, Nirsa, CIM del Camp, Mas Sunyer i Mas Guardia.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Reus
l’adopció dels següents ACORDS.
PRIMER.- Suspendre amb el termini d’un any, en sòl no urbanitzable, la tramitació de plans
especials urbanístics, de projectes d'actuació específica, l'atorgament de llicències d'edificació,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos i d'altres autoritzacions municipals connexes per a la
implantació o ampliació d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables i,
també, les situades a menys d’un quilòmetre d’altres instal·lacions de producció d’energia a partir
de fonts renovables que puguin tenir un impacte agrícola, natural, ambiental i/o paisatgístic.
SEGON.-Que l’Ajuntament de Reus dugui a terme reunions de coordinació amb els
propietaris de terrenys agrícoles del terme municipal de Reus, així com amb els representants de
les associacions i entitats del territori i la ciutadania per tal de conèixer la seva opinió al respecte a
aquesta qüestió. En aquesta reunió també s’hi convidarà a participar els responsables/coordinadors
del projecte “Banc de Terres” del Consell Comarcal.
TERCER.-Vetllar perquè totes les administracions prioritzin la qualitat paisatgística del
nostre territori i aturin l’augment de grans centrals solars i eòliques. Un augment que amenaça la
qualitat mediambiental i la biodiversitat de les nostres comarques.
QUART.- Sol·licitar la modificació del Decret de la Generalitat 16/2019, per permetre i
fomentar la participació de la ciutadania del territori, adaptant-lo a un nou model energètic en el
qual es prioritzi l’ocupació de sòl urbà (cobertes i façanes) i les instal·lacions petites i pròximes al
consumidor final.
CINQUÈ.-Evitar la concentració d'aquestes infraestructures en un territori limitat, així com
la seva proliferació massiva.
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