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Atès l’anunci d’informació pública sobre la SOL·LICITUD DE L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA
PRÈVIA I LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL CORRESPONENT A L’AVANTPROJECTE PER A
LA MODIFICACIÓ DE LA LÍNIA DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA A 220 kV SIMPLE CIRCUIT
PENEDÈS-VILADECANS EN ELS TERMES MUNICIPALS D’OLESA DE BONESVALLS I BEGUES
(Expedient 2019/8736) fins el 31 de gener de 2020, formulem les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA: ASPECTES DE TRAMITACIÓ I AMPLIACIÓ DE TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
La documentació que es troba a informació pública conté dos documents principals a banda de
nombrosos annexes.
Un d’ells és l’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL (EIA) realitzat d’abril de 2019. Aquest estudi dona
resposta a l’informe d’abast de juliol de 2017, realitzat per la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, sobre l’estudi d’impacte ambiental del projecte
modificació de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 kV Penedés-Viladecans:
variant zona urbana de Begues presentat a començaments de 2017. També recull i dona
resposta a les nombroses al·legacions que des d’entitats, partits polítics i a títol individual es
varen fer (pp. 25 del EiA i annex 10).
En cap moment s’ha comunicat l’existència d’aquest EIA a les entitats, col·lectius, partits polítics
i persones a títol individual que varen fer al·legacions. Amb un retard de 9 mesos i mitjançant
una publicació al web municipal, ens hem assabentat de la seva existència. I això és especialment
greu perquè
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a) L’EIA respon a les al·legacions i entenem que els col·lectius que van al·legar tenen dret
a ser informats i algú hauria de tenir el deure de fer-ho.
b) L’EIA realitzat per REE a sol·licitud de l’Ajuntament de Begues conclou que el millor
traçat és el que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va descartar
a l’informe d’abast. És també el traçat en contra del qual van argumentar la majoria
d’al·legacions presentades. I és l’opció de desviament que, ja al 2017, defensaven REE i
l’equip de govern de Begues.
c) L’alcaldessa, en data 10 d’abril de 2019, s’adreça a REE demanant l’avantprojecte que
s’entrega el mes de desembre de 2019. Aquesta decisió no està avalada per cap informe
tècnic, cap decret ni cap acord de junta de govern municipal ni de Ple.
Es de suposar que l’equip de govern municipal sí coneix l’EIA d’abril de 2019, ja que el mateix
mes d’abril encarrega a REE l’estudi tècnic i econòmic detallat d’aquesta opció de desviament
(veure Annex 10), sense comunicar-ho tampoc al consistori, ni a la ciutadania.
Per aquest motiu, a partir d’ara no ens referirem a l’ajuntament, ja que l’ajuntament som tots,
o com a mínim tots els grups municipals que hi tenen representació, sinó que parlarem de
decisions única i exclusivament de l’equip de govern municipal, al no haver informat aquest a
ningú.
D’aquí sorgeix el segon document que entenem que també es troba a exposició pública
ANTEPROYECTO PARA LA MODIFICACION DE LÍNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÈCTRICA
A 220 kV SIMPLE CIRCUITO PENEDÉS-VILADECANS. Es tracta de l’estudi detallat d’una opció de
desplaçament que no s’hauria d’haver estudiat mai, en haver estat rebutjada per la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.
D’un altra banda la documentació és a exposició pública des del 19 de desembre de 2019. No
s’ha comunicat a les entitats, ni particulars afectats. El dia 10 de gener, havent transcorregut la
meitat del termini per fer al·legacions, es publica al web municipal una noticia on informa
d’aquesta exposició pública i en dona l’enllaç. Diversos col·lectius hem demanat una ampliació
de termini que registrada el dia 17 de gener a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
Informades que la conselleria que correspon és la d’Empresa i Coneixement, es torna a registrar
la petició a dita conselleria el dia 20 de gener.
Per tot lo exposat, en cas que transcorri el termini sense haver-se aprovat aquesta ampliació i
ens vegem obligats a al·legar de forma precipitada, demanem formalment que es torni a obrir
un període d’al·legacions a fi de completar aquest document. Exigim també una explicació
raonada del perquè no s’informa de l’existència de l’EIA d’abril de 2019. No es pot reconèixer
públicament que resoldre el problema de la línia d’alta tensió que passa pel mig del poble és
una reivindicació per la que ciutadans i diversos equips de govern municipal han treballat els
darrers 20 anys, per desprès no informar o amagar informació durant gairebé un any.
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SEGONA: AMBIT D’ESTUDI I FINANÇAMENT
L’àmbit d’estudi es troba afectat actualment per 23 línies d’alta i molt alta tensió, com recull la
taula de la pp. 167: 10 línies de 400 kV i 13 línies de 220 kV, a les que ja hem afegit la nova
L/220 kV Mangraners-Begues i l’ampliació del parc de 220 kV de la subestació de Begues en
5.775 m2 per fer-hi arribar aquesta línia.
Veiem doncs com el terme municipal de Begues és un espai estratègic en les infraestructures de
la gran distribució elèctrica del país. Exceptuant la línia 220 kV Penedès-Viladecans que
transcorre pel centre del nucli urbà, la resta passen per espais que amb els anys la Generalitat i
la UE han anat declarant espais naturals protegits i de gran valor paisatgístic, on hi ha camps de
conreu, alguns d’ells ecològics i així com espais molt sensibles per la fauna i la flora protegida.

Es reconeix formalment el valor d’aquests espais. Formen part dos espais del Pla d’espais
d’interès natural (PEIN): l’espai d’interès natural de Muntanyes de l’Ordal i el Massís del Garraf.
Formen part de la xarxa Natura 2000, amb el nom de Serres del Litoral Central, amb el codi
ES51110013. Es reconeix també un Àrea d’interès Faunístic i Florístic (AIFF), motivada per la
presència de l’àliga cuabarrada, i gran part de l’àmbit forma part de l’IBA (àrees d’importància
per les aus), num. 461 denominada Garraf-Ordal-Foix. També s’inclou dins la Zona de Protecció
de l’Avifauna definida per la resolució MAH/3627/2010 en que es delimiten les àrees prioritàries
de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a
Catalunya, amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques
d’alta tensió.
Sí, es reconeix formalment el valor d’aquest espais, però a l’hora de fer-hi passar noves línies
elèctriques sempre es prioritzen altres aspectes com la reducció del cost i la simplicitat de
manteniment per part de REE.
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Ningú dubta que avui som en una situació d’emergència climàtica causada directament per la
nostra irresponsabilitat i inconsistència. El govern de la Generalitat ha declarat l’emergència
climàtica i també ho han fet nombrosos municipis, entre ells Begues. L’única opció viable és ser
conseqüent i assumir que en aquesta lluita ens hi hem de posar tots, canviant els nostres hàbits
de transport, de consum, etc. I ser conseqüent implica no malmetre espais protegits. I molt
especialment aquells que ja estan força malmesos i que acostumen a ser a prop dels grans nuclis
urbans. La proximitat als nuclis urbans els fa especialment vulnerables però també els hi atorga
una importància singular. La seva preservació és crítica i necessària, no sols pels habitants locals,
sinó pel benestar de la gran ciutat. Els hem de preservar i acceptar que aquests canvis també
repercutiran a les grans empreses, que potser veuran reduït el seu benefici en haver d’emprar
solucions tecnològicament més complicades però més sostenibles. No hi ha cap altra opció.
Ja no es de rebut parlar de cost pensant únicament els milions d’euros que pot costar el
soterrament i en que serà més costós de mantenir. Milions d’euros i cost de manteniment
que, atenent als beneficis de les companyies elèctriques, es recuperen ràpidament. El cost de
malmetre un espai protegit és molt superior, és un cost que no es recupera mai ja que les
grans instal·lacions elèctriques són permanents; a més, un cop degradat l’espai, la degradació
s’utilitza com argument pervers per anar degradant-lo cada cop més, quan el que s’hauria de
fer és justament lo contrari, anar traient les línies de les muntanyes i recuperar els espais
naturals, boscos etc. Ens hi va la vida de les generacions futures. En algun moment s’ha de dir
prou.
Exigim un compromís ferm de no continuar afectant zones protegides del terme municipal.
Considerem que Begues contribueix més que sobradament, cedint i afectant el territori en
benefici de l’AMB i de distribucions elèctriques transfrontereres, per no parlar de les pedreres,
l’abocador de la Vall de Joan, les instal·lacions de radiodifusió i el radar de l’aeroport. Per tot
això demanem que es facin les gestions necessàries perquè l’administració i/o REE financin,
total o parcialment, les despeses de soterrament d’aquesta línia fa més de 20 anys intentem
treure dels carrers. També demanem que la nova línia Mangraners-Begues en el terme
municipal de Begues es compacti amb la línia de 220 kV Castellet-Begues (eliminant les torres
d’aquesta segona) de manera que l’afectació a la zona del Montau sigui mínima i en el còmput
global no hi hagi noves torres.
A més, a Catalunya, segons les directrius que planteja el document “pacte nacional per a la
transició energètica de Catalunya” es vol consensuar un model energètic basat en renovables,
net, descentralitzat i sostenible, recolzant l’autoconsum i la generació distribuïda i de
proximitat (amb edificis urbans generadors), traient rellevància a la generació en mans de grans
empreses i donant-la als ciutadans, afavorint que els edificis instal·lin sostres solars, i hi hagi sòl
per instal·lacions renovables i bateries que emmagatzemin electricitat. Es vol que Catalunya
estigui en bona disposició per tancar les centrals nuclears quan arribin a la fi del seu cicle de
vida. Si realment és així no caldrà fer arribar tantes línies elèctriques d’alta tensió a l’Àrea
Metropolitana i es podria reduir o bé eliminar algunes de les ja existents. Aquest pacte,
juntament amb la declaració d’emergència climàtica, fan que sigui un contrasentit desplaçar una
línia elèctrica. No té sentit l’ús del cotxe elèctric per ser més sostenibles i lluitar contra el canvi
climàtic, si es fa a costa de degradar els espais protegits propers a la zona urbana, tan necessaris
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també des d’un punt de vista de sostenibilitat. També per aquest motiu l’única opció viable és
soterrar.

TERCERA: L’EIA DEMOSTRA QUE EL DESPLAÇAMENT ÉS INVIABLE I EL SOTERRAMENT
TOTAL ÉS L’UNICA SOLUCIÓ FACTIBLE
El document presentat per REE estudia tres opcions:
A1 desplaçament amb compactació parcial amb la nova línia Mangraners-Begues fins la
subestació elèctrica de Begues. Es la mateixa proposta que va seleccionar el projecte del 2017
(proposta 3.3) sense aportar cap millora destinada a minimitzar l’impacte ambienta, i per tant,
seguim considerant-la inacceptable pels mateixos motius que vam exposar en aquella ocasió
(veure annex 10 informes i al·legacions). Cal recordar que també va ser descartada al 2017 per
l’informe d’abast de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la
Generalitat.
A2 desplaçament amb altres compactacions a més de la mencionada a A1. Preveu un total de
tres compactacions, però tot i això, generà un tram totalment nou (del Sotarro a Can Grau del
Coll) i s’incrementaria l’impacte visual a la zona del Pla de Sots-Sotarro al incrementar la mida
de la línia compactada, i a més, com en el cas de l’A1 implicaria estassar encara més els reduïts
alzinars relictes ja existents ja descrits a les anteriors al·legacions. A la taula comparativa indica
que aquesta opció implica més metres de nous accessos a construir i a condicionar, una major
superfície afectada per la tala del carrers de seguretat, majors emissions de CO2, un volum
d’excavació més elevat, major superfície afectada dins la zona ZEC (RN2000), encara que també
és la opció de desviament que major superfície desafecta, comparada amb l’A1. Tot i així l’EIA
desestima aquesta alternativa pel seu major cost i altres implicacions tècniques.
A3 planteja el soterrament, amb trajecte més llarg que el previst al projecte del 2017, fent-lo en
un tram continu sense deixar en aeri el tram que passa pel puig de Can Pasqual, però evitant el
soterrament per la traça actual (s’indica els pendents existents no ho fan viable) i desviant-lo
per diferents carrers, algun d’ells amb força pendent. Segons aquest projecte, el canvi obeeix a
la impossibilitat de soterrar el puig de Can Pasqual i a una norma de 2005 que no permet fer
soterraments en trams alterns (aquesta norma no es va esmentar als estudis inicials de 2017).
El projecte desestima el soterrament principalment pel seu cost. Cal esmentar però que el cost
d’aquesta nova alternativa és tan sols 3.9 vegades el cost del desplaçament A1, quan en el
projecte de 2017 l’argument esgrimit per rebutjar el soterrament (de menor longitud i per tant
teòricament menys costós que aquest) va ser que el cost de soterrar era de 15 a 20 vegades el
de desplaçar. Afirmació contra la qual ens vam manifestar per inversemblant i exagerada, com
aquest nou projecte demostra. D’altra banda com que aquesta alternativa no incorpora cap
actuació de millora en altres línies (cosa que sí fa l’A2 al compactar la línia 220 kV BeguesCastellet que actualment travessa el Montau pel vessant sudest), no evita l’augment del nombre
de línies que travessaran el Montau quan es construeixi la nova línia Mangraners-Begues.
En ambdós casos de desplaçament, A1 i A2, l’EIA reconeix que el desplaçament produeix
repercussions negatives i impacte sobre el paisatge i que aquest impacte serà permanent en
5

la fase d’explotació. També reconeix que es produirà una alteració significativa d’espais
naturals protegits ja que el desplaçament transcorre en gran mesura per zones protegides.
L’EIA afirma que el soterrament (A3) no afectarà al transcórrer per zones urbanes,
urbanitzables i no urbanitzables no protegides.
Per tant l’única alternativa possible és el soterrament total. És l’única opció que no genera nous
impactes sobre paisatge, fauna ni patrimoni. Va ser l’opció acceptada per l’Ajuntament, veïns,
REE i ICAEN l’any 2010. Llavors tant la Generalitat com l’Ajuntament van fer reserves de crèdit
per finançar la despesa del soterrament. Al 2017, la Generalitat va mantenir que soterrar
continua sent la millor opció.
Un dels arguments esgrimits a favor del desviament (A1 i A2) és que aquest ja no afecta a l’àliga
cuabarrada ja que, segons informació de 2018, es tracta d’una zona de cria i campeig actualment
abandonada (pp.150). Argumentar això és desconèixer que les Directives d’Ocells i la d’Hàbitats
no sols estan previstes per protegir les aus en els seus indrets de nidificació actual, sinó també
perquè puguin restablir-se als indrets inclosos als espais naturals protegits, aconseguint la
recuperació que permeti la viabilitat de l’espècie. Ho diu molt clar l’article 2.2 de la Directiva “les
mesures adoptades tindran com a finalitat el manteniment o restabliment, en un estat de
conservació favorable, dels hàbitats naturals i de les especies silvestres de la fauna i flora
d’interès comunitari.” Cal rebutjar enèrgicament aquella argumentació, entre altres motius
perquè sí que hi ha zones de cria properes i per tant, és bastant probable, que a molt curt termini
(si es que no ha succeït) torni a haver-hi campeig i cria a la zona assenyalada com abandonada
al 2018. De fet sabem que l’any 2019 s’ha estat veient reiteradament una parella d’àligues
cuabarrades en el mateix territori.
Però és que, a més, la legislació de la UE (Directiva d’Habitats articles 6.3 i 6.4) ho especifica ben
clar quan parla de la xarxa Natura 2000, ja que indica que “si malgrat les conclusions negatives
de l’avaluació de les repercussions sobre l’espai i a manca de solucions alternatives, s’hagués de
fer el projecte per raons imperioses d’interès públic, l’estat.....En cas que l’espai aculli un tipus
d’habitat natural i/o una espècie prioritària, únicament es podran al·legar consideracions
relacionades amb la salut humana i la seguretat pública, o relatives a conseqüències positives
de primordial importància per al medi ambient, o bé, prèvia consulta a la Comissió, altres
raons imperioses d’interès públic de primer ordre”.
L’EIA no al·lega raons imperioses d’interès públic, ni necessitats de salut humana i seguretat
pública, que facin necessari desplaçar. Ens el contrari, diu clarament que les línies, tant si són
aèries com si són soterrades, no produeixen impactes sobre la salut.
“Referente a los campos electromagnéticos, aunque la citada línea discurre por zonas habitadas,
sus emisiones se sitúan por debajo los límites recomendados por la Unión Europea según
informes y estudios específicos realizados para este caso en concreto, por lo que no suponen
riesgo alguno para la población según los parámetros de referencia.”
En aquest sentit, és sabut que les àligues, aligots i altres ocells com les cigonyes passen moltes
hores aturades a les torres d’alta tensió (fins i tot algunes hi fan el niu i crien els seus polls), i
malgrat això no s’ha diagnosticat cap patologia relacionada amb els efectes dels camps
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electromagnètics sobre aquests ocells, cosa que sembla indicar que els seus efectes realment
son negligibles.
Les raons econòmiques i les raons socials, no s’inclouen dins de les denominades raons
imperioses d’interès públic de primer ordre. Tot i així l’EIA afirma que “en las tres alternatives
se da un impacto social positivo para la población de Begues y Begues parc, muy sensibilitzada
con la presencia de esta infraestructura desde hace ya varios años. A parte de desaparecer el
impacto visual en las zones urbans, también desaparecerán otras molestias que puede generar
la línia como los campos electromagnéticos o el ruido ocasionado por el efecto corona en caso
de que este se produzca”. Per tant, donat que l’impacte social és positiu a totes tres
alternatives, cal concloure que el motiu pel qual es selecciona A1 és, fonamentalment, un
motiu econòmic (que també inclou la simplicitat del manteniment).
Quan s’analitza l’A2 es valora com a negatiu el fet que els trams compactats impliquen que si es
produís alguna catàstrofe (com la caiguda d’una torre) s’afectarien alhora els diferents circuïts
que suporta. El mateix passa amb l’alternativa A1. En canvi, en el cas de la variant soterrada
aquest risc és inexistent, i en no ser necessari construir altres trams aeris (per ex. entre el Pla de
Sots i el puig de Can Grau), també s’evita situar noves línies en sectors enlairats més susceptibles
de patir aquest tipus de problemes.
Però és que la Xarxa de Custòdia del Territori ha expressat recentment i de forma contundent la
importància de no alterar l’espai de Xarxa Natura 2000:
“S’ha de posar de manifest, dins de la situació d’emergència climàtica actual, que també estem
davant d’una situació d’emergència ecològica marcada per una pèrdua de biodiversitat sense
precedents. A Catalunya, segons els darrers informes d’aplicació 2013-2018 de la Directiva
Hàbitats i Aus a Catalunya, el 75% de les espècies importants de fauna i flora estan en estat
de conservació desfavorable. Catalunya conté un 26% de la biodiversitat total coneguda de la
Unió Europea, tot i representar només un 0’7% del territori dins de la UE. Cal posar en valor la
riquesa econòmica, social i ambiental que representa aquesta biodiversitat.
Cal concloure que el desplaçament és ambientalment inviable, ja que a banda dels arguments
anteriors, incompleix la Directiva 92/43/CEE del Consell de 1992. Si malgrat aquesta
argumentació es continua amb el desplaçament, les entitats signants de les al·legacions
presentarem denuncia a la Comissió Europea conjuntament amb altres entitats que s’hi vulguin
sumar.

QUARTA: ASPECTES DE L’ESTUDI DEL SOTERRAMENT
L’any 2017 REE i l’equip de govern municipal, van desestimar el soterrament en el Document
Inicial amb arguments poc treballats des d’un punt de vista ambiental. Es va afirmar que
l’impacte ambiental de soterrar era major, es van posar fotos de soterrament de línies d’alta
tensió molt superiors a la que ens ocupa, entre d’altres. Si una cosa va quedar clara d’aquell
document és que ni REE ni l’equip de govern municipal volien soterrar.
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El document que ara hi ha a informació pública s’ha vist obligat a incorporar l’estudi detallat del
soterrament, ja que així ho va disposar l’Informe d’Abast de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, de juliol de 2017.
Tot i així l’estudi d’impacte ambiental que ara és a informació pública continua desestimant el
soterrament i continua emprant arguments poc convincents i esbiaixats.
En primer lloc continua afirmant que soterrar té un impacte ambiental que pot ser molt superior
al del desplaçament, quan a la resta de projectes on és REE la interessada en soterrar manifesta
justament lo contrari. Donat que el soterrament travessa bona part del sòl urbà consolidat i per
tant es tracta d’un espai ja condicionat als assentaments humans, que la franja de terreny de la
servitud no sigui reforestada no és una afectació al paisatge, ja que es tracta d’una zona verda
o un carrer del nucli urbà.
En segon lloc el soterrament és pot considerar una servitud més de subministrament de
serveis, com l’aigua, sanejament, electricitat, gas, telefonia, etc. Els darrers anys s’ha fet la
canalització de gas natural a Begues, sense que en cap moment s’hagi plantejat que concorre en
problemes greus de servitud o tingui un impacte ambiental elevat. Per tant, no és cert que el
soterrament condicioni el futur urbanístic de la zona atès que es fa majoritàriament per vials i
altres sistemes públics.
Encara més, es continua manipulant de forma barroera la informació proporcionada relativa al
soterrament, barrejant dades del soterrament amb la nova línia Mangraners-L’EsplugaMontblanc-Begues (objecte d’un altre projecte), al·legant que, donat que aquesta nova línia
s’ha de fer encara que es soterri, els seus paràmetres s’han d’incloure en els càlculs del
soterrament. Ho trobem inadmissible. A la pp. 264 s’indica que:
“Para el cálculo de indicadores, es importante tener en cuenta que para la evaluación de esta
alternativa soterrada A3 se incluye el tramo final de la línea aérea a 220kV Mangraners-Begues
(y que se compacta en el caso de las alternativas A1 y A2) para poder comparar todas las
alternativas con los mismos criterios. En caso de soterramiento, este tramo de línea se ejecutará
igualmente.”
Qualsevol esperaria que al soterrar s’eliminessin metres de traçat aeri. Doncs segons l’estudi del
soterrament fet per REE amb la col·laboració de l’equip de govern municipal, això no és així.
Soterrar implica més metres de traçat aeri?. Es veu que encara que es soterrin 3.713 m, que
impliquen desmuntar 3.299 m de trams aeris, el balanç net és que hi haurà 90 metres més de
línies aèries desprès de soterrar. Això tan absurd és així perquè en el càlcul s’han afegit els
metres de la línia aèria nova que va pel Montau fins a la subestació, amb un recorregut de 2.949
m. Una línia que no té res a veure amb el soterrament.
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Per si això no fos prou dantesc, soterrar implica eliminar 12 torres, però com la línia nova
Mangraners-Begues instal·la 10 torres noves pel Montau, s’inclouen aquestes torres noves
dins el còmput total del soterrament. També es comptabilitzen els creuaments per lleres,
incloent els 5 creuaments de la nova línia aèria que discorre pel Montau.
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Com a resultat d’això, a les taules on es comparen les tres opcions, s’obté que el balanç net entre
torres a muntar i desmuntar és bastant semblant. Cal remarcar que A1 afegeix 24 torres per les
zones protegides, l’opció A2 implica 30 noves torres. Encara que s’indiqui que l’opció A3 implica
10 noves torres en zona protegida, això és totalment fals, ja que aquestes torres són de la
nova línia Mangraners-Begues que no s’ha pogut qüestionar en ser considerada estratègica i
que no té res a veure amb la línia Penedès-Viladecans.
A partir d’aquí no queda clar, si els altres paràmetres proporcionat en aquestes taules, com per
exemple els nous accessos a construir, els que són camp a través, els que cal condicionar, etc.
pertanyen a aquesta línia nova o són específics del tram a soterrar.

També cal remarcar que en els dos casos de desplaçament, A1 i A2, cal recréixer en 7 metres
d’alçada dues torres que actualment ja són molt altes, atès que compacten diverses línies de
Molt Alta Tensió (Begues-Garraf 400 kV, Begues-Viladecans 1 400 kV, Begues-Gavarrot 2 220 kV,
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Castellet-Viladecans 220 kV). Aquest recreixement és imprescindible per facilitar el creuament
del nou traçat de la línia per sota del circuit quàdruple, ja que no es viable que el creuament es
faci a l’inrevés. A la figura següent (ampliació d’un dels plànols del projecte) es veu quines són
aquestes dues torres i es pot apreciar clarament que afecten als camps de conreu de la plana
de l’Alzina, així com també ho fa la nova línia projectada, en color vermell. Això és inadmissible
pels motius que ja hem exposat més amunt.

L’article 58 de la Llei 24/2013 del sector elèctric indica que no pot imposar-se servitud de pas
sobre propietaris particulars si la línia elèctrica es pot instal·lar sobre terrenys d’ús públic o
seguint els llindars de finques privades. L’estudi reconeix que la línia desplaçada tindrà un
impacte sobre els espais agraris actuals, alguns d’ells d’agricultura ecològica com la plana de
l’Alzina, així com espais futurs de la Serra de l’Ordal. Aquest impacte desapareix si es soterra
resseguint camins públics i el traçat de l’Avinguda Mediterrània.
Emprant tots aquests indicadors es calcula el cost econòmic del soterrament a la mateixa taula
on s’han barrejat paràmetres de dues línies. Tot sembla indicar que aquest cost també inclou
el tram de la línia Mangraners-Begues que discorre des pel terme municipal de Begues fins a
la subestació elèctrica. Creiem que hauria de quedar clar que no s’ha d’incloure aquest cost
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com a cost de soterrament. Cal refer els càlculs a fi que el cost de soterrar sigui únicament el
del soterrament.

CINQUENA: NOVA PROPOSTA I TRAÇAT DEL SOTERRAMENT
L’any 2017 REE i l’equip de govern municipal, van desestimar el soterrament en el Document
Inicial amb arguments poc treballats des del punt de vista del cost econòmic. Es va afirmar que
soterrar era econòmicament inviable per ser entre 15 i 20 cops més car que desplaçar, sense
aportar cap estudi.
Ara es continua rebutjant el soterrament degut al cost, quan segons les xifres proporcionades
per l’EIA soterrar és sols 4 cops més car que desplaçar. L’annex 8 indica que el soterrament té
un cost de 3.840 €/m i que el trajecte a soterrar és de 3.713 m. No queda clar si aquest preu
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inclou la línia aèria Mangraners-Begues en el terme municipal de Begues (que és el més
probable).
Creiem que paga la pena ressaltar que al document s’indica que la traça de soterrar és molt
menor que el que es va donar a entendre al document de 2017. Per soterrar una línia de 220 kV
cal una rasa de 0.8 m d’amplada per uns 1.8 m de profunditat. Quan hi hagi una càmera per
empalmar, necessària cada 500 o 1000 m, aquesta ha de ser de 4 m de llarg per 2 m d’amplada
i 2 m de profunditat. En altres projectes consultats on REE és la interessada en soterrar, es
minimitza la dificultat i impactes, afirmant que es belluga poca terra al fer una rassa d’un metre
d’amplada i que a més la majoria de la terra es torna a emprar per tapar els cables.
El motiu pel qual es descarta el soterrament seguint la traça directa que actualment té la línia
aèria, és el pendent al puig de Can Pasqual, superior al 10%. El document únicament diu que
s’aconsella que no es superi de forma prolongada i continua un pendent de cable superior al
10%, sobre tot on hi hagi càmeres d’empalmar. No queda clar que vol dir de forma prolongada
i continua, i si els dos trams del puig de Can Pasqual són massa llargs. Es podria suposar que sí,
ja que REE i l’equip de govern municipal ho descarten, encara que a la vista de les imprecisions
i del biaix del document de 2017 d’aquest, també podria ser que no fos així i senzillament a REE
i a l’equip de govern municipal no els interessi aquesta opció, que en ser molt més curta que la
que s’estudia (A3) probablement tindria un cost menor i faria més difícil justificar el desviament
que proposen.
Al 2010 REE no va veure problema en soterrar sota la traça i va afirmar que seria l’opció més
econòmica, indicant que costaria entre 6 i 8 milions d’euros (la meitat del que diuen ara). Com
és que en aquell moment REE no va dir que era impossible soterrar degut al pendent? Costa
d’entendre que el que tecnològicament era viable al 2010, no ho sigui al 2020.
La taula de la pp.229 diu que el soterrament segons A3 és l’alternativa soterrada sense
desviament del traçat actual, però sí que fa un desviament molt significatiu.
No acabem d’entendre el traçat elegit per soterrar, ja que s’allunya molt del nucli urbà, haventhi alternatives de traçat pràcticament planes que voregen el puig de Can Pasqual sense
necessitat d’anar tan lluny i que són les que actualment soterren algunes canalitzacions de
serveis i per tant ja disposen de camins d’accés. A més el retorn a l’avinguda Mediterrània que
es proposa en el projecte, va per un carrer que també té molt pendent. Finalment el traçat
proposat afecta a nombrosos veïns que actualment queden lluny de la línia i que no entendran
aquest nou traçat.
Cas que soterrar seguint el traçat en línia recta no sigui viable, cosa que caldria justificar amb
dades, caldria estudiar altres trajectes, que poden ser similars al plantejat sense necessitat
d’anar tan lluny i retornant a l’avinguda Mediterrània al inici de Bon Solei, on hi ha menys
afectació veïnal. D’aquesta manera els metres lineals serien menors, l’impacte i afectacions
sobre els veïns també, en passar per zones no urbanitzables o urbanitzables no programades
no afectaria a instal·lacions soterrades com hi ha a les zones urbanes i es contribuiria a reduir
el cost del soterrament.
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Per tant, desprès d’haver analitzat les alternatives A2 i A3 (la A1 la considerem inacceptable i la
descartem directament), volem proposar una nova alternativa que combina els factors més
positius de les dues: es tractaria de fer un soterrament similar al previst a l’A3 però amb un
traçat diferent com expliquem més endavant, i afegint la compactació de la línia existent
esmentada (L220 kV Begues-Castellet) amb la nova línia pendent de construir (L220 kV
Mangraners-Begues) assenyalada en el plànol de la figura següent amb la fletxa vermella.

Aquesta proposta té els següents avantatges:
-

Elimina el tram aeri en tot el traçat urbà i intermedi (Puig de Can Pasqual).
Evita l’increment de línies al Montau, alhora que deixa lliure de línies bona part del seu
vessant sudest.
Evita qualsevol canvi i increment de línies dins l’espai protegit a l’est de la subestació,
evitant per tant noves afectacions als alzinars relictes i al paisatge i biodiversitat del Pla
del Sots-Sotarro-Beurada-camps de l’Alzina i Puig de Can Grau.

Respecte al canvi de traçat del soterrament que proposem, als dos plànols següents es dibuixa
la proposta en línia discontinua de color lila, la qual té per finalitat evitar l’afectació a veïns de
carrers per on mai ha passat la línia (carrer d’Aragó, c/Tajo i c/Sotstinent Aguilar Cordero)
desviant-la per camins públics existents (camí de Vallirana) i abandonats (camí del Pi Grós),
paral·lel a una conducció de clavegueres, o resseguint el límit dels terrenys urbanitzables pel
marge de conreus, mantenint un traçat planer i sense girs importants. Hem dibuixat dues
alternatives de retorn a l’Avinguda Mediterrània a fi que es valori la que té menys impacte i
afecta a menys veïns. Atès que els camins esmentats mantenen marges de pedra seca, cas
d’adoptar-se aquest traçat caldria restaurar-los pel seu interès històric i social.
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Tal i com es pot observar a les tres figures següents, que representen el cadastre de l’any 1932
i una minuta municipal de l’any 1916, la proposta de recorregut del soterrament que fem (línia
vermella discontinua) recorre camins que haurien d’estar consolidats però que alguns d’ells
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s’han mig perdut (com el camí el Pi Gros, identificable in situ). No sembla que hi hagi d’haver
una gran afectació si es recuperen aquests camins, que interconnecten diferents barris del
municipi, poden recórrer el marge de la riera sense malmetre el seu valor natural i paisatgístic i
s’aprofiten com a via de servei per soterrar-hi la línia elèctrica sense necessitat d’haver de fer
altres accessos.

16

Finalment adjuntem el plànol del clavegueram de Begues, a fi que es pugui apreciar que
no és el primer cop que es tria aquest traçat com a òptim, encara que en el cas del
clavegueram transcorre pel fons de la riera, cosa que és inviable per fer-hi passar la línia
elèctrica.
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SISENA: MANCANCES I ESBIAIXOS A L’APARTAT D’ANTECEDENTS
La necessitat d’actuar en el traçat de la línia elèctrica de Begues respon a actes administratius
previs que cal recordar i que no s’han inclòs a l’apartat d’antecedents.
a) Cal recordar que ja al 2007, Unió de Pagesos, i altres col·lectius com l’Associació de
propietaris forestals local i comarcal i l’Associació Defensa Vegetal Fruiters del Baix
Llobregat, van presentar queixes oposant-se al document comprensiu del projecte de
modificació de la línia aèria de transport 220 Kv Penedès-Viladecans (anteriorment
denominada Constantí-Viladecans) en el TM de Begues, que proposava un
desplaçament d’uns 6 km per la banda nord que transcorria per espais protegits i zones
d’interès d’avifauna protegida, i que també afectava terrenys agrícoles i d’agricultura
ecològica. En aquell document ja es va demanar el soterrament a la Direcció General
d’Energia i Mines.
b) Cal recordar que l’informe sobre l’amplitud i nivell de detall de 5 de juliol de 2007, no
sols va establir que calia estudiar i valorar una nova alternativa: el soterrament sinó que
també va indicar que calia fer l’estudi de compactació amb alguna de les línies ja
existents. REE va descartar la compactació al·legant que la línia ja anava molt carregada
al dur dos circuits de 400 kV i dos de 220 kV. El Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya va posar de manifest la inviabilitat ambiental
de totes les alternatives aèries proposades. Aquest informe va ser ratificar a juny de
2010.
c) Cal recordar el pronunciament de REE al Documento comprensivo del proyecto de
modificacion de la línia de transporte de energia eléctrica a 200 kV Penedés-Viladecans
de novembre de 2009, REE conclou que “Una vez analizadas las posibles alternativas
de modificación de transporte de energía eléctrica a su paso por el municipio de Begues,
se ha considerado que la propuesta del soterramiento de la línea bajo traza es la
alternativa más adecuada, dado que, aunque discurre por zona urbana, reduce el nivel
de afecciones con respecto a las restantes alternativas. El desmontaje del tendido
aéreo y el soterramiento de la línea eléctrica, además de eliminar el impacto visual de
la línea en el tramo correspondiente, beneficiará a los vecinos, contribuyendo a una
mejora de su calidad de vida.”
d) Cal recordar que REE va afirmar que soterrar sota la traça abaratiria molt el cost al ser
els carrers amples i el terreny municipal, facilitant les obres i els permisos. I va afirmar
(Acta num.6 de la Comissió Tècnica de 22 de juliol de 2009) que el cost seria d’entre 68 milions d’euros (similar al de l’actual A-2).
e) Cal recordar que l’ICAEN va posar en marxa el Programa de Soterrament/Desviament
2010-2015 i es va aconseguir que Begues fos un dels 9 municipis en els quals
s’executaria. A 2010 l’ICAEN va dir: “Els convenis d’aquest programa estableixen que
l’ICAEN es fa càrrec dels materials i el muntatge de les noves infraestructures (és a dir,
entre el 60% i el 80% del cost de cada intervenció), mentre que els ajuntaments
assumeixen l’obra civil i les companyies elèctriques realitzen el projecte executiu i la
gestió de les obres.”
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f)

Cal recordar que a desembre de 2009 l’Ajuntament va manifestar que volia soterrar tota
la línia (acta 7 de la reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment), però que degut a la
manca de pressupost per fer el soterrament complet, s’acordava dividir el projecte en
fases i iniciar l’actuació en el tram de Begues Parc, amb un cost estimat inicialment d’uns
2,6 milions d’euros. L’ajuntament va obrir una partida amb 1.237.176 € i l’ICAEN va
reservar 1.000.000 €.

g) Cal recordar que a data 21 de desembre de 2009 l’Ajuntament encarrega oficialment
l’estudi executiu que serveix per iniciar la licitació i tramitar l’autorització administrativa.
A novembre de 2010 es defineix el traçat que seguirà el soterrament a Begues Parc.
S’acorda que si es segueix el ritme previst, les obres es podran fer a 2011. Aquest traçat
s’exposa al públic, es fan reunions informatives i finalment es acceptat i consensuat amb
els veïns.
h) Cal recordar que a juny de 2010 el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya va informar per escrit a l’Ajuntament que si la línia es soterra
no caldrà efectuar el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.
i)

Cal recordar que l’abril de 2011 s’aprovà inicialment per majoria absoluta al Ple
Municipal la “Modificació puntual núm. 17 del Pla General d’Ordenació Municipal:
soterrament de la línia d’alta tensió al sector Begues Parc” Es va modificar
lleugerament el traçat degut al pendent, aprovant un traçat alternatiu, amb l’estudi de
costos realitzat. Els tècnics municipals (arquitecte i tècnic de medi ambient) informen
favorablement. Tots els informes oficials són favorables: Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental, Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona,
Agència Catalana de l’Aigua, i Institut Català de l’Energia. També es va comunicar l’acord
a la Comissió per al seguiment del soterrament de la línia elèctrica d’alta tensió i a Red
Elèctrica de España, S.A. Finalment també es va enviar l’acord a tots els veïns afectats
sense rebre cap al·legació. La MP 17 mai es va dur al Ple Municipal per a la seva
aprovació provisional degut a un canvi en el govern municipal derivat de les eleccions
municipals.

j)

Cal recordar que el 15 de novembre de 2011 ICAEN notifica que encara que segueix
vigent el compromís adquirit per la Generalitat, però que ni al 2011 ni probablement
tampoc al 2012 disposarà del 1 M€ acordat. L’Ajuntament ratifica que la solució de
soterrament els sembla correcte, però que el cost no pot sobrepassar el pressupost
previst (acta 13 de la Comissió Tècnica).

k) Cal recordar que a maig de 2012 (acta 14 de la Comissió Tècnica) l’Ajuntament comunica
a REE que ha rebut per part de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, còpia de la sol·licitud d’autorització administrativa del projecte de REE per a
la transformació a doble circuit de la línia aèria de 220 kV L’Espluga-Montblanc-PenedesBegues i pregunta a REE si existeix la possibilitat de fer alguna cosa semblant amb la línia
objecte d’aquest conveni i desplaçar-la pel corredor de línies existent des de la
subestació de Begues. REE informa que aquesta opció ja es va estudiar a l’inici del
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conveni i que no es possible ja que el corredor al que es refereix l’ajuntament es troba
al límit de la seva capacitat de transport al tenir dues línies de 400 kV i dos de 220 kV.
l)

Cal recordar que a octubre de 2012 el Director de Industria del MINETUR demana a REE
que modifiqui el projecte executiu aprovat per la Comissió Tècnica de Seguiment, i en
comptes de soterrar la línia, aquesta es desplaci per la part nord-oest del municipi (acta
15 de la Comissió Tècnica). REE exposa al MINETUR que aquesta possibilitat ja va ser
rebutjada en el seu dia per part del Ministerio de Medio Ambiente, i especifica que
actualment els terrenys afectats formen part de la zona protegida Xarxa Natura 2000
i que, a més, el desplaçament comptava amb una forta oposició per part d’Unió de
Pagesos al afectar terrenys agrícoles. També informa al Ministerio del conveni signat
entre l’Ajuntament, REE i la Generalitat aprovant el soterrament i indica que cal
respectar aquest acord. A la mateixa reunió s’informa que la Generalitat tampoc
disposarà de pressupost al 2013 i s’acorda aplaçar l’inici del projecte al 2014. En aquesta
reunió la Comissió ratifica novament com òptima la solució del soterrament, adoptada
per causes tècniques, econòmiques i ambientals i acorda enviar al Ministeri de Medi
Ambient una copia de l’informe que rebutja desplaçar per terrenys al nord-oest del
municipi

m) Entre octubre de 2012 i abril de 2016 no hi ha cap reunió de la Comissió Tècnica de
Seguiment. En data 29 de abril de 2016 es fa una nova reunió en la que l’equip de govern
municipal promou i es posiciona a favor de desplaçar la totalitat del tram de línia
elèctrica. I és l’equip de govern municipal qui demana a REE que redacti un nou
document proposant com a prioritat el desplaçament i argumentant descartar la
solució del soterrament per impossibilitat econòmica i per dificultar el
desenvolupament urbanístic posterior de la zona per on passi la traça soterrada. Amb
aquest document s’acorda que l’Ajuntament demanarà reunió amb la Secretaria de
Medi Ambient i Sostenibilitat i amb el Director General de Polítiques ambientals per
emfatitzar els arguments a favor del desplaçament de cara a la tramitació ambiental
necessària.
n) Finalment cal recordar que el Servei de Fauna i Flora, en informe de 25 d’abril de 2017,
manifesta en relació al nou projecte que aquest no aporta cap millora ni canvi
substancial respecte les propostes aèries de l’any 2007, comportant en tots els casos un
increment de línies dins l'espai protegit i l'espai vital de les àligues, que passarien de 4 a
5 al sector del Montau i de 3 a 4 al sector del Sotarro, pel que la conclusió ha de ser
forçosament la mateixa: l'única opció viable és el soterrament. Aquest document és
ratificat per l’informe d’abast de juliol de 2017, realitzat per la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat,
Un document que a l’apartat d’antecedents oblida mencionar tots aquests passos, difícilment
serà objectiu en la informació aportada i treballada.
Però és que en aquest apartat l’EIA diu que:
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“Entre 2011 y 2014, se continúa trabajando en el proyecto de soterramiento, pero debido al
elevado coste económico de este tipo de actuación (entre 15 y 20 veces superior a la alternativa
aérea), ésta no puede ser acometida.
Considerando el interés social del desvío de la línea eléctrica y los condicionantes económicos y
ambientales de la actuación, el Ayuntamiento de Begues promueve retomar el estudio de esta
variante.
En fecha 29 de abril de 2016 se lleva a cabo una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento
formada por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Begues y Red Eléctrica de España,
establecida en el convenio para el desplazamiento de la línea Penedés-Viladecans a su paso por
Begues.
En dicha reunión se acordó reiniciar el trámite ambiental para el desplazamiento de esta línea,
siendo REE la responsable de la elaboración de un nuevo Documento Inicial que diera comienzo
a dicho trámite.”
Aquests quatre paràgrafs són claus per entendre el despropòsit:
a) no hi ha cap document realitzat entre 2011 i 2014 que demostri que el soterrament
tindria un cost d’entre 15 i 20 vegades el desviament.
b) L’equip de govern municipal parla de l’interès social únicament dels que volen
desplaçar, oblidant les altres plataformes, entitats i ciutadans que volen soterrar, i
d’altres que fins i tot prefereixen que la línia segueixi on és abans que desplaçar-la per
muntanyes protegides.
c) Del redactat sembla ser que a l’abril de 2016 ja hi ha “un convenio para el
desplazamiento”. És a dir abans d’haver estudiat les opcions, l’impacte ambiental, el
cost, etc. ja s’ha signat un conveni pel desplaçament? Com és possible? No sembla
gaire imparcial. No ens consta que existeixi aquest conveni. L’únic conveni signat del
que tenim constància és el de 2006, que porta per nom “conveni de cooperació per a la
modificació de la línia a 220 kV Constantí-Viladecans”.
d) L’abril de 2016 ja se li demana a REE que redacti el document inicial per reiniciar el
tràmit ambiental pel desplaçament.
Queda clar que un conveni que, des de l’inici, opta pel desplaçament, intentarà justificar que la
solució més adequada és, precisament desplaçar. Creiem que això demostra el perquè des de
llavors tots els documents fets públics tant per part de REE com per l’equip de govern municipal,
són en defensa del desplaçament i es dediquen a exagerar els efectes negatius del soterrament,
com repetidament s’ha aconseguit demostrar.
Amb aquests antecedents aportats (obviats per REE i l’equip de govern municipal), hauria de
quedar clar que descartar el soterrament per executar el desviament de la línia travessant espais
naturals protegits és una decisió interessada i totalment arbitraria.
En definitiva doncs, la desestimació del soterrament es considera totalment injustificada.
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CONCLUSIÓ
Continuem defensant que l’única opció admissible és el soterrament: no genera impactes
ambientals, no malmet espais protegits.
Sol·licitem que es desestimin totes les alternatives aèries proposades al projecte de REE amb la
col·laboració de l’equip de govern municipal i sol·licitem que es triï la opció del soterrament total
com única opció viable.
Sol·licitem que es determinar si és factible soterrar seguint el traçat actual de la línia, ja que és
el recorregut més curt, i probablement el més econòmic.
En cas que aquest soterrament no sigui possible, sol·licitem que s’estudiï la opció que hem
presentat, més senzilla, de menor recorregut i molt menor afectació als veïns que la A3
plantejada en el projecte.
També sol·licitem que es compacti la línia 220 Kv Castellet-Begues amb la nova línia aèria
Mangraners-Begues de manera que no hi hagi noves línies i torres al Montau. Creiem que un
municipi pel que transcorren 23 línies elèctriques d’alta o molt alta tensió, a més de l’abocador
de la Vall de Joan, pedreres, antenes de comunicacions, radars de l’aeroport etc. es mereix un
esforç per part de l’administració o de qui pertoqui alhora de finançar econòmicament el
soterrament d’aquesta línia.
Sol·licitem que es recuperi el compromís de l’ICAEN d’assumir parcialment el cost de l’obra, que
únicament es va ajornar degut a la crisi econòmica, i que mai es va fer efectiu, com sí va passar
a altres municipis que van avançar els diners, va ser perquè un nou equip de govern municipal
va cancel·lar el projecte de soterrament. Sol·licitem també que des de l’administració es negociï
amb REE a fi que aquesta assumeixi un percentatge important del cost, ja que n’és la principal
beneficiaria.
Finalment, atesa la condició d’interessat sol·licitem que se’ns notifiqui la contesta a les
AL·LEGACIONS i qualsevol altre Resolució vinculada amb aquest expedient al domicili que a
continuació assenyalem a efectes de notificacions:
Centre d’Estudis Beguetans
Centre Cívic
Plaça Ú d’Octubre
08859 Begues
centredestudisbeguetans@gmail.com
A Begues, 28 de gener de 2020

Jaume Grau López
Les Agulles-Ecologistes en Acció

Elicinia Fierro Milà
Centre d’Estudis Beguetans
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Rosa Simon Julià
Associació Naturalista Torrellenca La Formiga

Guayarmina Saavedra Serrano
Begues en Comú

Maria Casadevall Munné
CUP Begues

Roger Reixach Sánchez
Ateneu Assembleari Begues

Rosa Sevillano Macho
Plataforma STOP Alta Tensió al Baix,

Josep Montmany i Ollé
Ecològic Fruits Montmany

Miquel Márquez Aranda
Propietari afectat

Jose Antonio García Moreno
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
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