AJUNTAMENT
DE
LA FATARELLA

PARC EÒLIC “LA FATARELLA NORD”
Avui, divendres 8 de febrer de 2019, ha tingut lloc a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial (Plaça Major, 7 de la Fatarella) una roda de premsa per desmentir les
declaracions del President del Consell Comarcal de la Terra Alta, i Alcalde de
Gandesa, envers el Parc Eòlic “La Fatarella Nord”.
Afirmacions del President del Consell Comarcal de la Terra Alta i Alcalde de Gandesa:
1. “Moltes vegades també generem este desconcert a nivell de l’administració, és a dir, la
Fatarella ha tramitat un Parc Eòlic al seu Municipi”.
2. “Avui que este municipi haviga tirat a tràmit un altre parc eòlic, pues la veritat
genera una mica de desconcert a nivell de comarca de la Terra Alta”.
3. “A mi em xoque molt que, en este cas, perquè va ser així, la gent d’esquerra va apretar
molt per a que s’aprovés la moció i s’aparessen los projectes de futur i ara accepten un
a tràmit a urbanisme, ....”
4. “Malauradament han tardat 10 dies per a que tornéssim a bellugar un altre parc eòlic a
la Terra Alta”.
AL RESPECTE L’AJUNTAMENT DE LA FATARELLA HA DE MANIFESTAR EL SEGÜENT:

− La primera notícia que tenim de la possible instal·lació del Parc Eòlic “Fatarella
Nord”, és una sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística, presentada el
28 de febrer de 2002 pel promotor.
− La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 20 de febrer de 2006, acordà
informar desfavorablement l’atorgament d’autorització administrativa al Parc
Eòlic “Fatarella Nord”.
− El Director dels Serveis Territorials d’Economia i Finances a les Terres de l’Ebre,
en data 14 de juny de 2007, dictà resolució declarant el desistiment de la sol·licitud
feta pel promotor en data 27 de març de 2002, d’autorització administrativa del
Parc Eòlic “Fatarella Nord” i l’arxiu de l’expedient sense més tràmit.
− En sessió de 4 d’octubre de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre, va acordar declarar la caducitat de l’expedient de sol·licitud
d’autorització en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’un parc eòlic a la
Fatarella anomenat “La Fatarella Nord” formulat pel promotor, i procedir a l’arxiu
de les actuacions.
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− En data 3 de gener de 2019 té entrada a l’Ajuntament escrit dels Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre - Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre, informant que el 7 de desembre de 2018 l’Oficina de Medi Ambient de les
Terres de l’Ebre va rebre documentació en relació al Projecte del Parc Eòlic “La
Fatarella Nord”, per tal d’emetre el document d’abast de l’Estudi d’Impacte
Ambiental, i demanant que en el termini de 30 dies es comuniquin les
observacions, comentaris o suggeriments per tal de determinar l’abast, l’amplitud,
el nivell de detall i el grau d’especificació de l’estudi d’impacte ambiental. Així
mateix ens indiquen un enllaç on està disponible la documentació presentada.
L’AJUNTAMENT ENTENIA ARXIVAT L’EXPEDIENT DEL PARC EÒLIC “LA
FATARELLA NORD”, D’ACORD AMB LES RESOLUCIONS QUE URBANISME I
ECONOMIA I FINANCES VAN DICTAR, PER LA QUAL COSA REBUT L’ESCRIT DE
L’OFICINA DE MEDI AMBIENT DE LES TERRES DE L’EBRE HA REALITZAT TOT
UN SEGUIT DE CONSULTES ALS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE LA
GENERALITAT.

− Pel que s’ha esbrinat la resolució del Director dels Serveis Territorials
d’Economia i Finances a les Terres de l’Ebre, en data 14 de juny de 2007,
declarant el desistiment de la sol·licitud feta pel promotor en data 27 de març de
2002, d’autorització administrativa del Parc Eòlic “Fatarella Nord” i l’arxiu de
l’expedient sense més tràmit va ser impugnada pel Promotor davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, que dictà sentència el 2 de
juliol de 2009 indicant que s’havia de continuar amb la tramitació. Posteriorment
el Director General d’Energia i Mines, en data 8 de juliol de 2009, dictà resolució
per donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de Tarragona, i d’acord amb l’indicat per la Direcció General d’Energia
i Mines, al mes de novembre de 2018 el Promotor presenta documentació davant
l’òrgan substantiu, sol·licitant es continuï amb la tramitació pertinent. L’òrgan
substantiu trasllada la documentació a l’òrgan ambiental. (Presentada
documentació pel Promotor a la Direcció General d’Energia i Mines passa al
Servei de Projectes i aquest trasllada a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres
de l’Ebre (L’Ajuntament ha sol·licitat la tramesa de la documentació obrant als
expedients de la Generalitat de Catalunya: impugnació, sentència, requeriments,
resolucions, .... de les que no tenia coneixement).
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− La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 23
de gener de 2019, va tractar el punt: “Consulta sobre el procediment d’impacte
ambiental en relació al Projecte del Parc Eòlic de La Fatarella Nord”.
L’Ajuntament té constància que la Comissió ha manifestat la necessitat de
tramitar un Pla Especial per poder instal·lar el parc “La Fatarella Nord”.
− Els Serveis Tècnics Municipals, en data 31 de gener de 2019, van emetre informe
amb un llistat de suggeriments al document ambiental inicial del projecte del Parc
Eòlic de “La Fatarella Nord”.
− La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 6 febrer, va adoptar acord envers
el posicionament de l’Ajuntament de la Fatarella respecte a la sol·licitud feta per
l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre: Rebutjant la implantació del
Parc Eòlic “La Fatarella Nord” (seguint la mateixa postura adoptada al Ple del
Consell Comarcal de la Terra Alta el 20 de desembre de 2018), i fixant diferents
extrems respecte al document tramès per l’Oficina de Medi Ambient de les Terres
de l’Ebre.
− L’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre tramita el document d’abast
de l’Estudi d’Impacte Ambiental perquè, d’acord amb l’indicat per la pròpia
Oficina de Medi Ambient, va rebre la documentació del Servei de Projectes el 7
de desembre de 2018, el qual a la seva vegada la va rebre de la Direcció General
d’Energia i Mines (Departament d’Empresa i Coneixement). És a dir òrgan
substantiu i òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Qui està tramitant expedients és la Generalitat de Catalunya, Departament de
Territori i Sostenibilitat (Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre) i
Departament d’Empresa i Coneixement (Direcció General d’Energia i Mines)
no l’Ajuntament de la Fatarella, el qual desconeixia que l’expedient del Parc
Eòlic “La Fatarella Nord” seguia tramitant-se, ja que el que li constava com a
Administració Local afectada per la implantació del Parc era la declaració de
desistiment i l’arxiu dels expedients.
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EN RESUM, I DESMENTINT EL DECLARAT PEL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I ALCALDE DE GANDESA,
RESPECTE AL PARC EÒLIC “LA FATARELLA NORD”:

1. L’Ajuntament de la Fatarella no ha tramitat un Parc Eòlic al seu
Municipi, com afirma el President del Consell Comarcal de la Terra Alta i
Alcalde de Gandesa.
2. El desconcert a nivell de l’administració a la Terra Alta el causa el
President del Consell Comarcal de la Terra Alta i Alcalde de Gandesa amb les
seves afirmacions.
3. L’Ajuntament de la Fatarella no ha acceptat cap expedient a tràmit a
urbanisme, com afirma el President del Consell Comarcal de la Terra Alta i
Alcalde de Gandesa.
4. La gent d’esquerra SÍ va “apretar” molt perquè s’aprovés la moció i

s’aturessin els projectes de futur, i ho seguirà fent per evitar la massificació
eòlica a la Fatarella i a la Comarca de la Terra Alta. En aquest sentit la Junta
de Govern Local, en sessió ordinària de 6 de febrer de 2019, acordà: rebutjar
el parc eòlic “La Fatarella Nord”, així com la implantació de qualsevol altre
parc eòlic al Terme Municipal de la Fatarella i a la Comarca de la Terra Alta.
5. L’Ajuntament de la Fatarella NO ha tardat 10 dies en tornar a bellugar un
altre par eòlic a la Terra Alta, com queda demostrat en les dades exposades.

La Fatarella, 8 de febrer de 2019
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