
 

 

 

Gustavo Viol Zaragoza, amb DNI nº 73384563-G, portaveu del grup PSPV-PSOE de l'Ajuntament 

de les Coves de Vinromà, en aplicació de Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana sol·licita 

que s'inclogui en l'ordre del dia del ple que correspongui la següent: 

 

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA PER A SOL·LICITAR LA PARALITZACIÓ DEL PROJECTE 

MAGDA 

 

Exposició de motius 

 

El passat 22 de desembre de 2021 el ministeri de Política Territorial va sotmetre a informació 

pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i l'estudi d'impacte ambiental del projecte 

de planta solar fotovoltaica de 150 MWp / 127,8 MWn anomenat MAGDA i la seua infraestructura 

d'evacuació, a la província de Castelló. 

 

Un projecte d'aquestes característiques no sols afecta als termes municipals per on es 

desenvolupa la planta i les línies d'evacuació, que en aquest cas implica a les Coves de Vinromà, 

Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Domènec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d'Alba, 

Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana i Almassora, sinó que 

transcendeix, per l'impacte que suposa, al conjunt de la província de Castelló. 

 

La generació d'energia elèctrica és sens dubte un dels grans reptes que hem d'abordar tant des 

del punt de vista de sostenibilitat mediambiental com des de la defensa del territori, el patrimoni, 

el desenvolupament econòmic i el benestar dels veïns que es vegin directament afectats. 

 

Tot projecte d'aquestes característiques ha d'anar prèviament avalat pels municipis directament 

afectes i pel conjunt de la societat castellonenca, i en el nostre cas pel veïnat de les Coves, que 

ha de veure en ell la compatibilitat amb la preservació del medi ambient, el desenvolupament 

econòmic i la voluntat majoritària dels mateixos propietaris afectats. 

 

Per tant, és prioritari que les administracions competents exerceixin les competències que tenen 

atribuïdes en ordenació del territori, protecció del patrimoni i del sector agroalimentari i turístic 

abans de sotmetre a informació pública qualsevol projecte que se li presenti. 

 

 



En el projecte MAGDA no s'ha tingut en consideració cap d'aquestes qüestions ja que la planta 

fotovoltaica, així com les necessàries línies d'evacuació afecta de manera irremeiable al cultiu de 

l'ametller, a la flora i fauna, a paisatges protegits i a enclavaments declarats Patrimoni de la 

Humanitat com el barranc de la Valltorta que dista a escassos metres del projecte. 

 

Apostar per les energies renovables no ha d'implicar desistiment de funcions per les 

administracions públiques que en tot moment han de vetllar pel desenvolupament sostenible i 

ordenada d'aquestes, per tot això el Grup Socialista proposa al Ple l'adopció dels següents: 

 

PROPOSTES D'ACORD 

 

PRIMER. - L'Ajuntament de  les Coves de Vinromà mostra el seu rebuig al projecte de planta 

solar fotovoltaica denominada MAGDA per la important afecció que té actualment en el nostre 

municipi. 

 

SEGON. - Instar el Consell de la Generalitat i al Govern d'Espanya a paralitzar la tramitació 

d'aquest projecte i decretar una moratòria per a establir una limitació en la dimensió d'aquesta 

mena de projectes i ordenar la seva distribució en el territori de la província de Castelló. 

 

TERCER. - Instar la Diputació de Castelló a la creació d’un grup de treball, amb representants de 

totes les administracions implicades, per a buscar la millor solució davant la proliferació de parcs 

de generació d'energia i línies d'evacuació sense control a la província de Castelló. 

 

QUART. - Instar el Govern d'Espanya i al Consell de la Generalitat a informar a la ciutadania del 

municipi de les Coves de Vinromà de tot projecte d'aquestes característiques que es projecti 

implantar en el terme municipal abans de sotmetre'l a informació pública per a la presentació 

d'al·legacions. 

 

CINQUÈ. - Donar trasllat del present acord al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat, a la 

Diputació de Castelló, als grups parlamentaris de les cambres de representació provincial, 

autonòmic i nacional, a tots els ajuntaments de la província de Castelló, a la CEC i a la Cambra 

de Comerç de Castelló. 

Les Coves de Vinromà a 9 de febrer de 2022. 

 

 

 

 

 

Portaveu del Grup PSPV-PSOE de l’Ajuntament de les Coves de Vinromà 
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