AJUNTAMENT DE ................................................
Assumpte: al·legacions al projecte del Parc eòlic de Ventalló
En/Na .......................................................................................... amb DNI ............................... amb
domicili al ...................................................................del municipi de .......................... (codi
postal..............)
Que tenint coneixement de la tramitació del projecte del Parc eòlic de Ventalló COMPAREIXO,
EXPOSO i formulo les següents AL·LEGACIONS:
Primer. Impacte paisatgístic.
Aquest parc eòlic es preveu situar en una zona d'alta vàlua paisatgística, una de les poques zones
elevades de la plana empordanesa, i que per tant, serà observable des de tota la plana.
Els aerogeneradors medeixen 120m d'alçada i se situaran en una zona on el puig més alt (Puig
Segalar) té 177m., per tant, comportarà un impacte paisatgístic sense precedents a la zona.
Gran part de la muntanya on es vol ubicar aquest projecte va ser cremat per l'incendi del 2006.
Segons la legislació actual (Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes) els terrenys forestals incendiats, s’han de mantenir en la situació de
sòl rural i han de ser destinats a l’ús forestal com a mínim durant 30 anys. Per tant, entenem que
aquesta central eòlica és un projecte incompatible.
Segon. Impacte a l'avifauna.
L'Empordà és una zona on hi transcorren diverses rutes d'aus migratòries. i per tant, aquests
projectes en zones elevades comporten un perill per aquestes aus i per les que nidifiquen per la
zona.
Tercer. Pla director territorial de l'Empordà
L'àmbit d'ubicació del parc eòlic i gran part de la línia d'evacuació són catalogats com a sòl
d'especial protecció segons el Pla Director Territorial de l'Empordà, que és la màxima categoria de
protecció del sòl no urbanitzable en aquest pla.
Per tot això DEMANO,

1. La retirada del projecte del parc eòlic de Ventalló en la seva totalitat per les raons
exposades a les al·legacions.

2. Que s’elabori un Pla integral de les energies renovables per l’Empordà, apostant per una
energia solar descentralitzada (sostres, cobertes...) i uns parcs eòlics en zones
antropitzades i degradades, propers a grans infraestructures com polígons industrials, ben
comunicades i amb la intensitat de vent necessària per fer funcionar els aerogeneradors i
generar energia. De manera que, el desenvolupament de les energies renovables com la
solar i l’eòlica seria compatible amb la conservació de l’entorn natural.
3. Que s’admetin a tràmit les següents al·legacions i que sigui considerat com a part
interessada en la tramitació d’aquest expedient
A ......................., ........ de .................... de 2008.
Signat als efectes escaients,

