
 
 

 

COMUNICAT SOBRE L’APROVACIÓ DELS POEM 

CATALUNYA TÉ L'OPORTUNITAT D'IMPULSAR L'EÒLICA 

MARINA AMB EL TERRITORI EN EL CENTRE 

• El concepte de territori en el centre implica haver tingut un diàleg proactiu i 

transparent amb l'entorn local amb l'objectiu de fomentar el consens i la integració 

dels projectes, la participació ciutadana i el seu retorn en el territori.   

 

• Parc Tramuntana considera que els parcs eòlics marins només seran veritablement 

sostenibles si hi ha un compromís social, ambiental i econòmic. 

 
 

Amb l’aprovació oficial dels Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) per part del Consell de 

Ministres, que mantenen la zona LEBA 2 (Golf de Roses) com a zona d’alt potencial per al 

desenvolupament de l’eòlica marina, Parc Tramuntana vol manifestar el següent: 

1. Els POEM representen un punt d’inflexió pel desenvolupament de l’eòlica marina a 

Catalunya, tecnologia clau per contribuir als objectius de transició energètica de la 

Generalitat i la descarbonització del nostre país. 

  

2. Elaborats per un ampli grup de científics i tècnics, els POEM coincideixen i reforcen 

l’anàlisi exhaustiva de Parc Tramuntana: el Golf de Roses és una zona compatible i d’alt 

potencial per a l’eòlica marina flotant. 

 
3. Els POEM són el punt de partida perquè els promotors segueixin escrupolosament la 

legislació vigent i demostrin la compatibilitat dels seus projectes amb el medi natural i 

els ecosistemes mitjançant els Estudis d’Impacte Ambiental. 

 
4. Amb els POEM, l’eòlica marina entra en la seva fase més decisiva: el Ministeri ha de 

definir el marc legal i els criteris dels concursos públics en aquelles zones d’alt potencial 

pel desenvolupament de l’eòlica marina, i l’Empordà té una oportunitat única per fer 

escoltar la seva veu i reivindicar que els concursos posin el territori al centre. 

 
5. Parc Tramuntana creu fermament que l’eòlica marina només serà realment sostenible 

si ho és tant a nivell econòmic com social i ambiental. Aquest canvi de paradigma en el 

desenvolupament de grans infraestructures només serà possible si la legislació i els 

concursos públics exigeixen als promotors una aproximació efectiva al territori 

mitjançant un diàleg proactiu i transparent, destinat a fomentar el consens i la 

integració dels projectes, la participació ciutadana i el seu retorn al territori i les 

comunitats locals.    

https://parctramuntana.com/


 
 

 

 
6. Parc Tramuntana continuarà treballant per a una transició energètica justa, participada 

i amb retorn al territori mitjançant el diàleg obert, el consens i la integració del projecte 

a l’Empordà. 

 

Roses, 28 de febrer del 2023 


