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ACORD

GOV/120/2012 , de 20 de novembre, d’aprovació del Pla de determinació de les 
zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics.

El Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 147/2009, de 22 de setembre, 
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació 
de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, que va entrar en vigor 
el 29 de setembre de 2009. D’acord amb el que preveu l’article 5 d’aquest Decret, 
mitjançant un Acord de Govern es determinen les zones de desenvolupament 
prioritari de parcs eòlics.

Per l’Acord GOV/108/2010, d’1 de juny, es va aprovar la determinació de les zones 
de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics. Aquesta Acord va ser objecte 
de recurs contenciós administratiu per part de l’Associació Respectem l’Albera 
(ARA) i l’Associació Alt-Empordanesa per a l’Estudi i la Defensa de la Natura 
(IAEDEN), fonamentat bàsicament en la manca d’avaluació ambiental de plans i 
programes, i es va acordar per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
la suspensió cautelar de l’Acord esmentat.

Sense perjudici de la interposició del corresponent recurs de cassació davant 
del Tribunal Suprem contra la suspensió cautelar de l’Acord GOV/108/2010, d’1 de 
juny, la Generalitat de Catalunya va decidir iniciar el procediment administratiu 
corresponent per aprovar el Pla de determinació de les zones de desenvolupament 
prioritari de parcs eòlics i l’avaluació ambiental del Pla regulada per la Llei 6/2009, 
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

Per tal de donar compliment al que preveu l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, s’ha sotmès al tràmit d’informació pública la versió preliminar i l’informe 
de sostenibilitat ambiental del Pla de determinació de les zones de desenvolupa-
ment prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya, mitjançant 
l’Anunci publicat al DOGC núm. 6165, de 6.7.2012, i a dos diaris. Així mateix, 
s’ha efectuat el tràmit de consultes dels ajuntaments afectats i entitats ecologistes 
representatives.

Durant el tràmit d’informació pública i de consultes s’han formulat al·legacions 
que han estat convenientment valorades. Atès que, fruit d’aquesta valoració, s’ha 
posat de manifest la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi del conjunt d’al·legacions 
que han estat presentades en relació amb la zona de desenvolupament prioritari I 
Alt Empordà, algunes de les quals fan referència als efectes derivats dels incendis 
que van tenir lloc el mes de juliol de 2012, es considera necessari que aquesta zona 
sigui objecte de resolució ambiental individualitzada.

Finalitzat el termini d’informació pública, ha estat elaborada la Memòria ambiental, 
la qual valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta de Pla i estableix 
les mesures protectores, correctores i preventives que cal tenir en compte.

Per Resolució del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de data de 31 d’oc-
tubre de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat la conformitat 
a la Memòria ambiental del Pla de determinació de les zones de desenvolupament 
prioritari per a la implantació de parcs eòlics de Catalunya, i preveu que la zona de 
desenvolupament prioritari I Alt Empordà haurà de ser objecte, en el seu moment, 
d’una resolució ambiental individualitzada amb la presentació prèvia d’una memòria 
ambiental específica.

En conseqüència, una vegada ha estat finalitzada la tramitació corresponent 
de l’avaluació ambiental de plans i programes, és procedent l’aprovació del Pla de 
determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics. 
S’han incorporat a aquest Pla el conjunt de mesures protectores, correctores i 
compensatòries que recull el capítol 6 de la Memòria ambiental d’acord amb el que 
preveu l’article 27 de la Llei 6/2009.
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Les zones de desenvolupament prioritari II, III, V, VI, VII i VIII, definides pel 
Pla actual són coincidents amb les que van ser definides per l’Acord GOV/108/2010, 
d’1 de juny, i per tant, es desprèn que els supòsits de fet necessaris existien ja en 
aquesta data, per la qual cosa és viable atorgar eficàcia retroactiva a l’Acord que 
actualment s’aprova, a l’empara del que preveu l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Per tot això, a proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació, i de Territori i 
Sostenibilitat, el Govern

ACORDA:

—1 Aprovar el Pla de determinació de les zones de desenvolupament prioritari 
(ZDP) pel que fa a les ZDP II, III, V, VI, VII i VIII de parcs eòlics, que s’adjunta 
a l’annex, amb efectes d’1 de juny de 2010. Les resolucions administratives de 26 
de novembre de 2010 relatives a l’adjudicació de parcs eòlics corresponents a les 
ZDP II, III, V, VI, VII i VIII compleixen el que preveu el Pla aprovat i, per tant, 
conserven la seva eficàcia.

—2 Notificar aquest Acord als ajuntaments corresponents als termes municipals 
inclosos a les zones de desenvolupament prioritari (ZDP).

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tret del seu annex, que es podrà consultar a la pàgina web de l’Institut 
Català d’Energia (http://www.gencat.cat/icaen).

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. També es pot 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de l’Acord al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Barcelona, 20 de novembre de 2012

GERMà GORDÓ I AUBARELL

Secretari del Govern

(12.321.093)

*
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