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Dictamen 14/2005 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix 
una moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la 
implantació de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya per la Llei 7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre del 2005 
aprova el següent  
 
 
DICTAMEN 
 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En data 11 d’octubre del 2005 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya un escrit tramès per l’Honorable Conseller de Treball i Indústria 
de la Generalitat de Catalunya, en què sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter 
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel qual s’estableix una 
moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de parcs 
eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres del Ple. La Comissió 
Executiva es va reunir el dia 27 d’octubre del 2005 en sessió extraordinària i va 
aprovar la proposta de dictamen. 
 
Context normatiu 
 
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 8.2, encomana a la Generalitat, entre 
altres funcions, la de facilitar la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes en 
la vida política, econòmica, cultural i social. D’altra banda, l'article 52 de l'Estatut 
d'autonomia faculta la Generalitat per constituir institucions que fomentin la plena 
ocupació i el desenvolupament econòmic i social en el marc de les seves 
competències.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, un article únic, una disposició transitòria 
i dues disposicions finals. 
 
El preàmbul fa referència al marc normatiu que regula les fonts d’energia renovable 
i constata que en l’actualitat es disposa de suficients projectes per cobrir l’objectiu 
que en matèria d’energia eòlica s’ha fixat per a l’any 2007. 
 
D’altra banda, exposa que el Projecte de decret estableix una moratòria d’un any 
per a l’admissió a tràmit de noves sol·licituds relatives a la implantació de parcs 
eòlics com a mesura destinada a permetre la planificació adequada de la 
implantació dels esmentats parcs en el territori. 
 
L’article únic estableix la moratòria d’un any per a l’admissió a tràmit de noves 
sol·licituds d’autorització administrativa per a la implantació de parcs eòlics a 
Catalunya. 
 
La disposició transitòria en l’apartat primer especifica que la moratòria també 
s’aplicarà a les sol·licituds en tràmit, llevat de les que ja hagin finalitzat el tràmit 
d’informació pública. 
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A l’apartat segon disposa que les sol·licituds en tràmit afectades per la moratòria 
hauran d’adaptar-se a la nova normativa que s’aprovi per a la implantació de parcs 
eòlics. 
 
La disposició final primera faculta el conseller de Treball i Indústria per dictar les 
disposicions necessàries per a l’aplicació i execució del Projecte de decret. 
 
La disposició final segona regula l’entrada en vigor del Projecte de decret. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora que ja s’hagi acomplert la producció de 1.500 MW de 
potència eòlica prevista per al 2007, dada que el Projecte de decret dóna com a 
justificació de la moratòria en el sector de l’energia eòlica.  
 
No obstant això, el CTESC constata que el Projecte de decret fa una suposició no 
argumentada de creixement de la potència eòlica a 3.000 MW el 2010. 
 
El CTESC considera que el fet de trobar-nos en un escenari d’acompliment dels 
objectius en l’horitzó del 2007 hauria d’esperonar-nos per superar amb escreix els 
objectius d’energia eòlica. La possible superació de la previsió inicial establerta de 
3.000 MW podria ajudar a arribar a un escenari l’any 2012 d’acompliment del 
Protocol de Kyoto, amb un major pes de les energies renovables del que és previst.  
 
Segona. Segons estableix la Unió Europea en el VI Programa d’Acció per al Medi 
Ambient, per tal d’apropar-nos més als compromisos adquirits a Kyoto i minimitzar 
els efectes provocats pels gasos d’efecte hivernacle, és necessari fomentar la 
utilització de fonts renovables d’energia, a fi que l’any 2010 el 12% de l’energia 
primària es generi a partir d’aquestes fonts.  
 
D’altra banda, la generació d’energia a partir d’aquestes fonts ens permetria assolir 
un model energètic més sostenible i més autosuficient, ja que l’elevada dependència 
energètica actual (70%), superior a la mitjana europea en un 50%, fa que Catalunya 
estigui sotmesa a decisions externes que condicionen tota la política econòmica. 
 
L’ energia eòlica és una de les principals fonts energètiques renovables que pot 
esdevenir una important alternativa a curt i mitjà termini per reduir la contaminació 
en la generació d’electricitat. Cada MW eòlic instal·lat a Catalunya evita cada any 
una emissió significativa de diòxid de carboni.  
 
El plantejament d’aplicar aquesta moratòria a Catalunya té com a principal 
conseqüència l’ajornament de l’admissió de noves sol·licituds per a la instal·lació de 
parcs eòlics, tot i que alhora seria l’element a potenciar d’acord amb el Pla de 
l’energia de Catalunya. Contràriament, altres comunitats incrementen instal·lacions 
renovables millorant la qualitat del seu subministrament.  
 
En general, un parc eòlic comporta més beneficis que inconvenients. Si bé es cert 
que els projectes eòlics s’han d’adaptar al territori per contribuir a un veritable 
desenvolupament sostenible, també és cert que molts dels efectes beneficiosos de 
l’energia eòlica són per al conjunt del país i el seu medi natural en la seva 
interpretació més àmplia. Contraposar aquest fet a la defensa d’interessos limitats 
suposa una situació on unificar opinions resulta impossible.  
 
Es fa necessari superar aquesta dinàmica per tal de no limitar l’aplicació d’aquesta 
font d’energia que beneficia tot el país. Això no vol dir que els projectes que s’hagin 
aprovat o s’aprovin en un futur no hagin de tenir les màximes garanties de qualitat i 
sostenibilitat, mitjançant les eines que en el seu dia es van desenvolupar per a tal fi: 
el Mapa d’Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica a Catalunya; el Decret 
174/2002 regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, així com el Pla 
Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica de Catalunya. Són 
precisament aquests instruments els que ens han de donar les pautes per assolir un 
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model energètic de qualitat. En aquest sentit es valora positivament l’acció de 
millorar el marc de referència, que caldrà dur a terme, però en cap cas es considera 
adient establir una moratòria. 
 
Tot i que s’ha establert que per a l’any 2010 l’Estat espanyol ha d’assolir que el 12% 
de l’energia que es produeixi sigui de fonts d’origen renovable, s’ha de tenir en 
compte que la moratòria només s’estableix a Catalunya, mentre que la resta de 
comunitats de l’Estat continuen amb la seva línia de projectes i incrementant el seu 
percentatge i el global d’energia obtinguda a partir d’aquestes fonts. 
 
Per tot això, el CTESC considera injustificable la moratòria prevista en el Projecte de 
decret i proposa la retirada d’aquest.  
 
Tercera. El CTESC vol mostrar la seva preocupació respecte del contingut de la 
disposició transitòria, en virtut de la qual les sol·licituds presentades davant de 
l’Administració, i d’acord amb la normativa vigent, restin suspeses, i s’hagin 
d’adaptar a una normativa futura, cosa que suposa una inseguretat jurídica 
destacable.  
 
IV. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de 
decret pel qual s’estableix una moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per 
a la implantació de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les observacions formulades en el present dictamen.  
 
 
Barcelona, 2 de novembre del 2005 
 
 
 
 
El president La secretària executiva 
Rafael Hinojosa i Lucena Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formula la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, integrant del Grup Primer del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 14/2005 
sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix una moratòria per a la 
tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de parcs eòlics a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

 
VOT PARTICULAR 
 
Comissions Obreres manifestem el nostre desacord amb el dictamen emès pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya sobre el Projecte de Decret pel 
qual s’estableix una moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la 
implantació de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
Comissions Obreres considera que la moratòria, entesa com una parada tècnica per 
fer més eficients els nous parcs eòlics, segons els criteris d’estalvi i eficiència 
energètica plantejats en el Pla d’energia de Catalunya, i per millorar altres aspectes 
com el consens territorial, és correcta, sempre que no es rebaixin els objectius 
establerts en el Pla esmentat, ans al contrari, serveixi per fer augmentar el 
percentatge d’energia renovable (en aquest cas eòlica) en el total de potència 
energètica produïda a Catalunya.  
 
D’altra banda, cal recordar: 
 
1.- Que tots els agents socials varen signar la Declaració per un Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. En aquest acord figura l’elaboració del nou Pla de l’energia de Catalunya. 
 
2.- Que el Pla de l’energia de Catalunya, aprovat pel Govern aquest mes d’octubre, 
estableix, dins les propostes d’actuacions, la següent recomanació: “Per tal de 
poder realitzar aquest conjunt d’actuacions necessàries per a la planificació i facilitar 
la posterior tramitació i implantació dels parcs eòlics, s’establirà una moratòria d’un 
any per a l’admissió a tràmit de noves sol·licituds d’implantació de parcs eòlics”. 
 
 
 
Barcelona, 27 d’octubre del 2005  
 
    
 
Alfons Labrador i Tames 
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VOT PARTICULAR que formula PIMEC, integrant del Grup Segon del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el 
Dictamen 14/2005 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix una 
moratòria per a la tramitació de noves sol·licituds per a la implantació 
de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de Catalunya.  

 
Tot i que Pimec subscriu l’argumentari de la consideració segona del present 
dictamen, no coincideix en la conclusió que se n’extreu, en concret en el fet de 
considerar injustificable la moratòria prevista en el projecte de decret i de proposar-
ne la retirada. És per això que: 
 
Pimec valora positivament tots els processos de revisió i planificació que es puguin 
portar a terme per tal de fer més eficients els nous parcs eòlics, segons els criteris 
establerts d’estalvi i eficiència energètica plantejats en el Pla de l’energia a 
Catalunya 2006-2015.  
 
En aquesta línia, considera que la moratòria, entesa com una parada tècnica per 
millorar aquests aspectes i d’altres (com el consens territorial o la minimització 
d’impactes sobre l’entorn), és correcta, sempre que no es rebaixin els objectius 
establerts en el Pla esmentat, ans al contrari, serveixi per fer augmentar el 
percentatge d’energia renovable (en aquest cas, eòlica) en el total de la potència 
energètica produïda a Catalunya.  
 
 
 
Barcelona, 27 d’octubre del 2005 
 
 
 
Albert Roca i Parés 


