Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI 41.452.857 – A, com a president del GEN-GOB
Eivissa, entitat legalment constituïda, declarada d’Utilitat Pública pel Consell de
Ministres, amb domicili a efectes de notificacions a l’apartat 1.189, 07800-Eivissa, Illes
Balears, dins el termini d’exposició pública del document de Revisió del PGOU,
compareix i exposa la present:
AL·LEGACIÓ
Sobre el foment de les energies renovables a la Revisió del PGOU.
La Comunitat Europea va signar el 29 d’abril de 1998 el Protocol de Kioto sobre el
canvi climàtic, que té com objectiu lluitar contra el canvi climàtic mitjançant una acció
internacional de reducció de les emissions de diversos gasos d’efecte hivernacle,
responsables del calentament del Planeta.
La Unió Europea va ratificar el Protocol de Kioto el 30 de maig de 2002. Totes les
administracions públiques han de contribuir a aconseguir els objectius de reducció de
gasos contaminants a través de polítiques de foment de les energies renovables i
d’estalvi energètic.
Està previst que l’any 2005 es faci la primera revisió per comprovar si s’han aconseguit
els primers objectius marcats.
L’Agenda Local 21 del municipi d’Eivissa incidia també en la importància i el
comprimís de l’ús i foment de les energies netes i de l’estalvi energètic.
Les DOT, en una Disposició Transitòria, estableix que els planejaments urbanístics han
d’assumir les recomanacions de les Agendes Locals 21.
La Revisió del PGOU del municipi d’Eivissa no contempla cap mesura per a
l’assoliment dels objectius marcats pel Protocol de Kioto i l’Agenda Local 21 i pel
foment de l’ús de les energies renovables.
L’ús de les energies tradicionals contribueixen al consum de territori i a la
contaminació.
Per tot això, presentam la següent al·legació:
La Revisió del PGOU assumeix el compromís adquirit per l’Agenda Local 21 i
el Protocol de Kioto sobre el foment de les energies renovables.
La Revisió del PGOU impulsarà una normativa per a la progressiva utilització
de les energies renovables en habitatges, edificis, espais públics, etc així com en
l’enllumenat públic.
La Revisió del PGOU marcarà uns terminis per aconseguir els objectius marcats.
La Revisió del PGOU marcarà uns percentatges d’utilització d’energies renovables en tota obra nova.
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