
 

MANIFEST DEL CONSELL REGULADOR DE LA DO TARRAGONA 

EN CONTRA DE LA MASSIFICACIÓ DE L’ENERGIA  EÒLICA I 

FOTOVOLTAICA A LES COMARQUES QUE COMPRENEN LA DO 

TARRAGONA 

La Denominació d'Origen Tarragona és una  entitat que agrupa 

els cellers i més de 1.500 viticultors de quatre comarques vitivinícoles 

com són l’Alt Camp, el Baix  Camp, el Tarragonès i una part 

important de la Ribera d’Ebre.   

 

Des de fa anys, les comarques del Camp de Tarragona i la Ribera 

d’Ebre estan comprovant com s’ha  modificat el seu paisatge amb la 

implantació de noves centrals fotovoltaiques i eòliques i amb desenes 

de projectes a la vista, uns projectes de nova implantació que estan 

en procés de tramitació i que es volen imposar sense el consens del 

territori i d’esquena a bona part de la societat.  

A través d’aquest manifest volem demostrar la creixent preocupació 

per la preservació  dels valors paisatgístics de la zona, una 

preservació totalment necessària  per al futur del sector 

agroalimentari d’aquestes comarques i especialment de l’enoturisme 

que es troba en fase de desenvolupament i pel qual la DO Tarragona, 

amb el suport de diverses  institucions locals i supramunicipals, hi 

està treballant per oferir un futur esperançador al nostre territori, 

preservant la seva riquesa paisatgística.   

Per tot això manifestem: 

 

 Estem a favor de les energies renovables basades en un 
model de planificació responsable, amb una visió global del 

territori que respecti el valor paisatgístic i mediambiental i que 

valori les activitats lligades al territori que resulten fonamentals 

pel progrés econòmic de les comarques del Camp de Tarragona i 

la Ribera d’Ebre i n'eviten la despoblació, ajudant a una 
distribució equitativa de la població. 

 

 Hem contribuït generosament a la producció energètica al 

nostre país. A les comarques del Camp de Tarragona i a la 
Ribera ja suportem totes les centrals nuclears del país, 

concentrem el 47% dels parcs eòlics  i el 33% dels parcs solars 

que hi ha en tramitació a Catalunya i, per tant, la contribució de 

les nostres comarques a la producció energètica ja està 
suficientment coberta. 



 

 Estem en contra d'un model de concentració massiva de 

centrals eòliques i solars promoguts, majoritàriament, per 
grans empreses energètiques que comporta importants 

impactes ambientals i paisatgístics. Un model que, a més, 

perjudica les explotacions agràries i forestals i empreses lligades 

al territori que veuen afectada la seva activitat, especialment tot 
el que envolta la creixent aposta per l’enoturisme.  

 

 Estem en contra de perpetuar, en la producció d’energies 

renovables, un model d’inversió que genera uns rèdits econòmics 
per a uns pocs, i arrabassa els recursos que són de tots. 

 

Per tot això demanem: 

 
 Que les administracions corresponents vetllin per la 

qualitat paisatgística del nostre territori i la sostenibilitat 

del seu turisme que s'està veient amenaçat per la proliferació de 

centrals solars i eòliques. Aquests projectes afecten directament 

als nostres cellers, restant valor a les seves vinyes, als seus 
paisatges i com a conseqüència als seus vins. Un augment que 

amenaça a més la qualitat mediambiental i la biodiversitat de les 

nostres comarques. 

 

 La modificació del Decret de la Generalitat 16/2019, que 

permeti i fomenti la participació de la ciutadania del 

territori, adaptant-lo a un nou model energètic en el qual es 

prioritzi l’ocupació de sòl urbà i les instal·lacions petites i 

pròximes al consum. 

 

 Que s'eviti la concentració d'aquestes infraestructures en 
un territori limitat, així com la seva proliferació massiva. 

 

 Que s'aposti per un model de creixement energètic que 

respecti el territori i tingui en compte la ciutadania i el 

teixit empresarial i social per prendre decisions que afavoreixin 
el desenvolupament de les nostres comarques. El mateix decret 

per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables té 

en compte els criteris específics per a la implantació de parcs 

eòlics, que cal evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada 
significació o rellevància per a la societat. 

 

 Una moratòria en la concessió de llicències per part dels 

ajuntaments fins a la revisió del Decret 16/2019. 

 

Valls, 16 de febrer de 2021 

 


