RESUM DE LA TAULA RODONA VII, 20 de Gener de 2021: LA PONÈNCIA D’ENERGIES
RENOVABLES. CRITERIS PER A DETERMINAR LA VIABILITAT DELS PROJECTES.
Participants:
-

Sr. Ferran Miralles Sabadell, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural i
president de la Ponència d’Energies Renovables
Sr. Manel Torrent Aixa, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat
Minera i Director de l’Institut Català d’Energia
Sr. Francesc Xavier Rehues Estivill, subdirector general de Coordinació Urbanística, de
la Direcció General d’Urbanisme
Sra. Elena Belart i Calvet, cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic, de la Direcció
General del Patrimoni Cultural
Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural

Davant el desconcert actual que estem vivim des del territori, els dubtes, incerteses i
incongruències esdevingudes des de l’entrada en vigor del “DECRET LLEI 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables”
des de l’Associació de Micropobles de Catalunya i dins del marc del cicle de Taules Rodones
"Energies Renovables Innovadores, Sostenibles i Responsables" organitzades des de l’entitat,
es va creure important i imprescindible comptar amb un especial on membres de la Ponència de
les Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya pogués, a través de les seves
intervencions, resoldre dubtes i inquietuds dels nostres associats i de la ciutadania en general.
En aquest sentit la primera intervenció va anar a càrrec del Sr. Ferran Miralles, director general
de Polítiques Ambientals i Medi Natural i president de la Ponència d’Energies Renovables. Va
destacar en la seva intervenció els diferents paràmetres mediambientals i de biodiversitat que es
tenen en compte a l’hora de resoldre favorable o desfavorablement, en primera instància, la
viabilitat dels avantprojectes que es presenten. Va fer incisió en l’avifauna protegida i els espais
naturals protegits així com la incidència dels projectes rebutjats que roden, actualment el 40% i
va insistir en què un avantprojecte amb emplaçament viable per part de la Ponència encara ha
de fer tot el recorregut tècnic/administratiu perquè finalment acabi executant-se i que en el llarg
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d’aquest recorregut, es pot desestimar per qüestions incompliments varis que no es puguin
justificar, com són els traçats llargs per a vies d’evacuació, la massificació eòlica o la
documentació presentada incomplerta.
Acte seguit va ser el torn del Sr. Manel Torrent, actual director general d’Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera i Director de l’Institut Català d’Energia. En la seva intervenció així
com en la resolució de qüestions plantejades per part del públic, va voler fer incís en el retard
que porta Catalunya referent a la implantació de les energies renovables, la necessitat d’un
decret que agilitzés la tramitació dels projectes per tal de poder donar compliment a les
necessitats que ens imposen des d’Europa en quan a reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
El Sr. Francesc Xavier Rehues Estivill, subdirector general de Coordinació Urbanística, de la
Direcció General d’Urbanisme, va abordar les qüestions referents a les modificacions incloses en
el reial Decret Llei 16/2019 referents a l’actual i vigent Text Refós de la Llei d’Urbanisme, va
esmentar algunes eines útils per al municipalisme per tal de regular les ubicacions per als
projectes d’energies renovables.
Interessant també van ser les aportacions fetes per la Sra. Elena Belart i Calvet, cap del Servei
de Patrimoni Arquitectònic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural. En la seva intervenció
va especificar que des del departament el que avaluen és la incidència dels projectes,
bàsicament, sobre les restes i vestigis arqueològics, se li va fer saber la preocupació de la
incidència d’aquests sobre el patrimoni arquitectònic, cultural i paisatgístic i la necessitat de tenirlo ben present a l’hora d’avaluar la viabilitat dels projectes.
I va tancar la ronda de ponents, el Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament
Rural que va explicar els criteris establerts pel Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i
alimentació de la Generalitat, en quan a la catalogació del valor dels sòls, a l’hora d’autoritzar la
viabilitat de qualsevol dels projectes, sobretot les centrals fotovoltaiques.
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En acabar i durant més d’una hora i mitja els diferents assistents van poder fer arribar als
membres de la Ponència les seves queixes, inquietuds, preocupacions, dubtes i valoracions
referents a com s’està gestionant i vivint des del territori l’allau de sol·licitud de projectes per part
de les empreses, i la preocupació reiterada de la necessitat de disposar d’una planificació
territorial que reguli la implantació de les energies renovables així com una llei de transició
energètica que l'empari.
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