..........................................................amb DNI/CIF.................... ……….i amb domicili a efectes
de notificacions al carrer......................................................de ………………………………. correu
electrònic……………………………………………………………………... i telèfon…………………………….
Manifesta que mitjançant l’edicte inserit al BOIB número 7 de data 16 de gener de 2021 ha tingut
coneixement que per part d’aquest Consell Insular s’ha aprovat inicialment la Revisió del Pla
Territorial Insular de Menorca (en endavant, PTI), sotmetent-se el mateix a informació pública pel
termini de 45 dies, formulant-se dins del termini atorgat les següents
PLANIFICACIÓ D’ÀREES ÒPTIMES EN SÒL RÚSTIC PER A PARCS EÒLICS I
FOTOVOLTAICS.
2.4 Regulaciones de usos en suelo rústico para otras actividades. 2.4.1 Infraestructuras en suelo
rústico 1. Las energías renovables, de acuerdo con lo que establece el PDSEIB en cuanto a
criterios de implantación de energías fotovoltaica y eólica, y los ajustes realizados por el PTI son:

Ens manifestem clarament a favor del desenvolupament d’instal·lacions fotovoltaiques a Menorca
que ens permetin una transició energètica d’acord amb els objectius que es contemplen a la Llei
10/2019, de 22 de febrer de canvi climàtic i transició energètica, però sempre amb unes premisses
bàsiques: màxima preservació del nostre territori, una generació distribuïda amb petits parcs que
minimitzin la necessitat d’importants infraestructures addicionals per evacuar l’energia a la xarxa, i
sobretot que sigui una transició justa i democràtica amb una important participació social que en
aquests moments permet aquesta tecnologia (autoconsum i comunitats energètiques renovables).

També s’hauran de construir importants infraestructures addicionals per a l’evacuació de
l’energia generada: una subestació de 25/66 kV, i línies d’evacuació de gairebé 6 km a 66 kV, en
algun cas. Aquest tipus d’infraestructures addicionals no serien necessàries en el cas
dels petits parcs fotovoltaics de 4 o 5 MW.

Aquest fet constitueix una mostra més del desequilibri territorial que genera la manca d’una
definició d'ús de les zones de desenvolupament per a renovables d’aquestes
instal·lacions per part de les administracions responsables com és el Consell Insular de
Menorca i altres departaments del Govern Balear. Recordem que el territori no es pot
sacrificar davant el benefici dels grans capitals, i que aquesta és la raó per la qual
s’augmenta el dimensionament i el número dels parcs fotovoltaics.

A més creiem que no es pot sacrificar territori que pot produir aliments (AIA, les
àrees d'interès agrari), donat que la capacitat de càrrega, la petjada ecològica i

l’emergència alimentària no permeten el sacrifici de territori fèrtil per l'ús
industrial, per reversible que sigui.

DEMANEM incloure dins l’article 2.4 Regulació d’Usos del sòl Rústic i en l´apartat
2.4.1 Infraestructures dins el sòl rústic sobre energies renovables les ANEI, ANIT I
AIA afegides a l´ús prohibit, i ús condicionat a AT i SRG. Per tant, el redactat
quedaria així:

-Us prohibit en AANP, ARIP, AIP , ANEI, ANIT i AIA

-Us condicionat AT i SRG, on no es podran ubicar si el sòl és apte per a la producció
d’aliments.

D’acord amb tot el que s’ha exposat,

SOL·LICITEN:

Que es tingui per presentat aquest escrit i per formulades les al·legacions al document de la revisió
del PTI aprovat inicialment, s’acceptin i en conseqüència s’incorporin al document de l’aprovació
definitiva

Menorca , …… de març de 2021.

Pel tràmit de presentació d´aquestes al.legacions es delega en…………………………………………...

(signatura)

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I TERRITORI
CONSELL INSULAR DE MENORCA

