
 
 
 
 
Moció en relació a la instal·lació de molins i plaques fotovoltaiques a la comarca 

 

DECRET GENERALITAT DE CATALUNYA 16/2019 (de 26 de novembre) DE MESURES 

URGENTS PER A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I L’IMPUS A LES ENERGIES RENOVABLES 

Des del CCCB compartim totalment la voluntat i la filosofia d’aquest decret llei, quina 

conveniència estimem del tot imprescindible per assolir un país amb predomini 

d’energies renovables en un futur immediat. 

Amb aquesta premissa prèvia, volem expressar però la nostra inquietud amb el 
desenvolupament d’aquest Decret i sol.-licitar a l’administració atengui les següents 
reivindicacions que se`n deriven:  
 
1 - Que siguin les administracions locals les que tinguin plena sobirania i siguin 

decisòries en la definició del seu entorn natural i en la voluntat d’acollir les 

instal·lacions d’energies renovables 

2 - Que s’observi un escrupolós respecte vers la carta del paisatge que tinguin 

aprovada els respectius territoris 

3 - Que la sobresaturació i concentració de parcs eòlics en un determinat territori sigui 

determinant com a eximent de noves instal·lacions, amb l’establiment d’un rati màxim 

de MW. 

4 - Que es limiti l’alçada dels aerogeneradors per tal de mitigar l’impacte visual. 

5 - Que les zones de potencial i valor agrari es protegeixin i defineixin com a 

emplaçaments NO viables per a la implementació de les energies renovables. 

6 - Que s’obligui i es vetlli des de l’administració competent  perquè les empreses 

procedeixin al desmantellament dels aerogenerador i dels parcs fotovoltaics just acabi 

el període contractual. 

7- Que s’elabori una planificació territorial de la implementació de les energies 

renovables a Catalunya i a la vegada que  l’autorització de nous parcs eòlics estigui 

supeditada a aquesta planificació i a l’aprovació de la nova llei de transició energètica 

que s’està debatent al Parlament i de la creació de l’agència catalana de l’energia, 

perquè sigui aquest ens el garant que vetlli per un desenvolupament racional i 

equitatiu. 

Per tot quan precedeix, sol·licitem a l’administració. que es derogui aquest Decret i, un 

cop aprovada la nova llei, se’n desenvolupi un amb clars condicionants que no 

perjudiquin la singularitat i voluntat de cap territori i quin únic  objectiu sigui cercar un 

nou model energètic, municipalitzat, eficient, descentralitzat, distribuït equitativament, 

democràtic i socialment inclusiu pel nostre país. 


