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Un estudi de l’impacte de “Flickering”, efecte del sol al ser tapat
de forma periòdica per les pales del aerogeneradors, sobretot per les quatre
turbines plantejades al sud, sud-est del poble de Montblanquet.
Cal evitar l’efecte parpelleig sobre el nucli habitat de Montblanquet, amb
una planificació acurada de l’emplaçament dels aerogeneradors de forma
que evitin les molèsties als veïns.
Si no és possible emplaçar la instal·lació dels aerogeneradors de tal manera
que els receptors propers no experimentin els efectes del parpelleig
d'ombres, es demana que, considerant la pitjor de les hipòtesis, la durada
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Tercer.- A més a més, el Projecte Executiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental
(EIA), haurà d’incloure les prescripcions següents:

Codi Segur de Validació

Segon.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe de
la Sra. Sara Nadal Carnicé, llicenciada en ciències ambientals,
col·legiada núm. 00458, de data 11.02.2021, per tal que la Ponència
d’Energies Renovables, reculli i inclogui en el seu informe de viabilitat totes i
cadascuna de les prescripcions que s’indiquen en el mateix, amb l’obligació
que s’incloguin al Projecte Executiu i a l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA).

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/18 - Data Resolució: 19/02/2021

Primer.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe
de l’arquitecte municipal el Sr. Joan Gangolells Feixas, col·legiat núm.
9826, de data 11.02.2021, per tal que la Ponència d’Energies Renovables,
reculli i inclogui en el seu informe de viabilitat totes i cadascuna de les
prescripcions que s’indiquen en el mateix, amb l’obligació que s’incloguin al
Projecte Executiu i a l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA).

Url de validació

HE RESOLT:

Metadades

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 018 / 2021.Atès que en data 11.01.2021, el Departament de Territori o Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat un informe en relació a la viabilitat
del Parc Eòlic “COBERTRAN” i l’amplitud i detall de l’Estudi d’Impacte
Ambiental (EIA).
Atès que l’Arquitecte municipal, el Sr. Joan Gangolells Feixas, col·legiat
núm. 9826, en data 11.02.2021 ha emès l’informe tècnic corresponent,
fixant una sèrie de prescripcions que haurà de complir l’Estudi d’Impacte
Ambiental (EIA), així com el Projecte Executiu del parc eòlic.
Atès que l’enginyeria de medi ambient i protecció civil (ARUM), en data
11.02.2021, ha emès l’informe tècnic, signat per la Sra. Sara Nadal Carnicé,
llicenciada en ciències ambientals, col·legiada núm. 00458, en el que
s’assenyalen tota una relació de prescripcions que haurà de contemplar
l’EIA i el Projecte Executiu del parc eòlic.
En ús de les facultats que em confereix l’article 53.1.s) i u) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 21.1.j) i s) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
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Vallbona de les Monges, en data de la signatura digital
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Ho mana i signa la Sra. Elisabet Riera i Bracons, alcaldessa de Vallbona de
les Monges, davant meu la secretària interventora accidental que en dóna
fe.

Codi Segur de Validació

En relació a la granja de gallines situada a uns 150 metres d’un
aerogenerador, concretament el núm. 3, caldrà efectuar prèviament un
estudi acústic i d’altres conseqüències d’acord amb l’informe de la tècnica
ambiental, per la possible afectació a dita activitat, així com la possible
reubicació de l’aerogenerador perquè no produeixi afectacions o bé
preveure un trasllat de l’activitat amb la corresponent indemnització
econòmica als afectats.
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Un estudi dels camps electromagnètics associats al parc eòlic,
en el que s’inclogui l’efecte sobre la població del poble de Montblanquet i les
mesures adoptades per evitar riscos.

Url de validació

Un estudi, d’acord amb el principi de precaució davant un
perill per la salut humana, que estableix l’article 191 del Tractat de
funcionament de la UE, que inclogui un anàlisi del risc i el marc de la gestió
d’aquest risc. Havent d’identificar els efectes potencialment negatius,
avaluació de les dades científiques disponibles i ampliació de la incertesa
científica.
Hauran d’indicar les mesures de prevenció, que cal que siguin proporcionals
amb el nivell protegit. La coherència de les mesures adoptades en
situacions similars, així com un anàlisi de les avantatges i inconvenients que
es derivin de l’acció o de la inacció.
(MEDIO AMBIENTE Artículo 191 TFUE (antiguo artículo 174 TCE) 1. La
política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar
los siguientes objetivos:
- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio
ambiente,
- la protección de la salud de las personas,
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente
a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular
a luchar contra el cambio climático.)

Metadades

prevista d'aquests efectes per part d'un receptor sensible no superi les 30
hores anuals, o 30 minuts al dia, en la pitjor de les jornades en què es doni
el parpelleig, d’acord amb la guia sobre el medi ambient, salut i seguretat
per a l’energia eòlica del 2015, del Banc Mundial (IFC – International
Finance Corporation).
Així mateix, cal que les aspes dels aerogeneradors, siguin pintades amb
pintures antireflexos.

