
Model tipus de moció en relació a la línia de 400 KV entre Sentmenat i Baixàs 

 

1.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el nou Pla d'Energia 
de Catalunya, estudiï la necessitat d'interconnexió transfronterera i les possibilitats 
d'ampliar l'actual línia existent entre Sentmenat-Vic-Bescanó-Baixàs, en cas de que 
sigui necessària una major interconnexió. 

2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que estudii la necessitat de 
les línies de 400 KV entre Sentmenat-Vic-Bescanó-Figueres-Baixàs i Bescanó-
Maçanet de la Selva, per alimentar el Tren d’Alta Velocitat, així com la possibilitat de 
que es realitzi aquesta alimentació amb generació local d’energia i línies de menor 
impacte.  

3.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya,  que es replantegi el projecte 
actual entre Setmenat i Bescanó amb l'elaboració d'un nou projecte i d'un nou estudi 
d'impacte ambiental, que abasti la totalitat dels traçats finalment previstos, amb 
l'objectiu d’evitar el fraccionament del projecte i de que tots els municipis afectats 
puguin valorar-ne les repercussions socials i ambientals.  

4.- Pel que fa a les necessitats de creixement energètic local, sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya que dins el nou Pla d'Energia de Catalunya, contempli la 
dotació d'infraestructures de generació elèctrica locals, en base als recursos 
renovables existents, per satisfer el creixement previst a les comarques de Girona.  

5.- Notificar aquest acord al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament Català, al Ministeri de Foment, a 
Red Eléctrica Española, al Conseil Général des Pyrénées-Orientales i al Consell 
d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les comarques de Girona. 
 
 
Adreces: 
 
Departament de Treball i Indústria 
Generalitat de Catalunya 
Hble. Sr. Josep Maria Rañé i Blasco, Conseller 
Sepúlveda, 148-150 
08011 BARCELONA 
http://www.gencat.net/treballiindustria/
 
 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Generalitat de Catalunya 
Hble. Sr. Salvador Milà, Conseller 
Diagonal, 523-525 
08029 BARCELONA 
http://mediambient.gencat.net

http://www.gencat.net/treballiindustria/
http://mediambient.gencat.net/


Parlament de Catalunya 
http://www.parlament-cat.net
 
 
Ministerio de Fomento 
Excma. Sra. Magdalena Álvarez Arza, Ministra 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 MADRID 
http://www.mfom.es
 
 
Red Eléctrica Española (REE) 
Sr. Luis Atienza Serna, Presidente 
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177  
28109 LA MORALEJA (Madrid) 
http://www.ree.es
 
 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
Monsieur Christian Bourquin, Président 
24, Quai Sadi Carnot 
66009 PERPIGNAN 
FRANÇA 
http://www.cg66.fr
cg66@cg66.fr
 
 
CILMA 
Sr. Miquel Noguer i Planas, President 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 GIRONA 
http://www.cilma.org
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