
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT EMPORDÀ I EL CILMA PROPOSEN UN MODEL 

D’ORDENACIÓ DELS PARCS EÒLICS A LA COMARCA 
DE L’ALT EMPORDÀ

L’estudi  aconsella la localització dels parcs eòlics a la zona centre nord de 
la comarca, a l’entorn del corredor de l’AP7

L’informe s’ha de ratificar pel Consell d’Alcaldes, i posteriorment s’enviarà  
al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

L’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA), han encarregat un estudi sobre la implantació de parcs eòlics a la 
comarca, que es va presentar ahir al vespre a Figueres. L’informe, elaborat per 
l’Institut Cerdà, avalua les zones d’implantació, valora el potencial energètic i 
proposa un model de gestió que permeti a les administracions locals proposar un 
escenari de desenvolupament de l’energia eòlica a la comarca. Les conclusions de 
l’informe s’han de ratificar la setmana vinent en el Consell d’Alcaldes i 
posteriorment es faran arribar al departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya.

L’estudi, que es  va presentar ahir a la seu del Consell Comarcal, davant d’una 
cinquantena de persones, analitza primer el territori de possible implantació 
segons la normativa sectorial, territorial i urbanística, després defineix 28 zones 
d’implantació possible i finalment es defineixen 7 sectors (agrupacions de zones), 
dels quals es descarten dos (Sector 1 i 1 ampliat) perque contenen espais 
protegits. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà considera que cal buscar l’equilibri entre les 
necessitats energètiques i la protecció del paisatge i que la millor zona per a la 



localització de parcs eòlics s’hauria de limitar al centre nord de la comarca, 
corresponent al sector 2 de l’estudi, aprofitant el corredor de l’AP7.

En total, es considera que el nombre d’aerogeneradors possibles en aquest sector 
podrien ser entre 71 i 97, amb una potència de 195 a 265 MW i que l’evacuació es 
podria fer a través de les estacions ja existents, per tal de minimitzar-ne els 
efectes. Pel que fa al model de gestió, aquest hauria de ser consensuat a la 
comarca. L’estudi també analitza la implantació de l’energia mini eòlica a la ciutat 
de Figueres per complementar la gran eòlica.

Per a més informació, podeu consultar l’informe “Ordenació territorial dels  parcs 
eòlics a l’Alt Empordà” a la web del CILMA, a http://www.cilma.cat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 548 67 77 (Anna). 
Moltes gràcies!!
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