En el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de
notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors que en data 19 de juliol de 2021 es va
sotmetre a informació pública “el projecte i l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud
d’autorització administrativa prèvia del conjunt de parcs eòlics denominat Clúster Begues
Pfot-539 AC” publicat al B.O.E el 28 de juliol de 2021 i, un cop analitzat el projecte i especialment
lainfraestructura d’evacuació de “l’Avantprojecte de la línia aèria a 400 kV CS Promotores BeguesSET Begues 400 kV” de 14,149 Km de recorregut, tramitem en temps i forma les següents
AL·LEGACIONS
Begues en Comú manifesta, com han fet altres entitats de l’entorn, el compromís amb la
producció d’energies alternatives i netes, i també el compromís amb la defensa del patrimoni
mediambiental. Qualsevol actuació que es vulgui fer en el territori ha de ser respectuosa amb
el medi i la biodiversitat, tenir en compte l’emergència climàtica, i ha de comptar amb el consens
del territori.
L’anomenat Clúster de Begues, que s’està desenvolupant a l’Aragó, està promogut per la
iniciativa privada del grup empresarial Forestalia. El total de parcs eòlics i fotovoltaics que van
a parar a la subestació de Begues és de 20 (incloent els 4 d’aquest projecte) als que s’hi ha de
sumar la planta fotovoltaica aragonesa Jaime I de 40 MWp, inclosa en aquest projecte.
El projecte sorgeix del plantejament següent realitzat per la empresa Forestalia que n’és la
promotora i responsable: “Aragó presenta una gran capacitat de generació d’energies
renovables (eòlica i solar fotovoltaica) que contrasta amb l’esgotament de la seva capacitat
d’evacuació. En canvi Catalunya només té dues zones geogràfiques en les que el recurs eòlic es
viable (Empordà i la vall de l’Ebre), zones que queden molt saturades amb els projectes existents
i amb les nous projectes previstos i en tramitació. L’energia solar fotovoltaica tampoc es
considera gaire viable a Catalunya, on les característiques orogràfiques i ambientals del territori
dificulten la localització d’espais adequats per les plantes de producció d’aquest tipus d’energia.
Aquesta realitat contrasta amb el fet que Catalunya és un element clau en el context energètic
estatal, ja sigui com a centre de consum energètic, ja per la seva gran capacitat d’evacuació dels
nusos de la xarxa de transport de Catalunya.”
Amb aquest raonament Forestalia justifica que hagin d’evacuar-se a la subestació de Begues 400
kV:
1. els quatre nous projectes de parcs eòlics: San Vicente (49.5 MW amb 9 aerogeneradors), El
Pelado (38.5 MW amb 7 aerogeneradors), Lera (38.5 MW amb 7 aerogeneradors) i Honos
(49.5 MW amb 9 aerogeneradors),
2. la planta solar fotovoltaica (Jaime I, 40 MWp) a l’Aragó,
3. les infraestructures d’evacuació que impliquen 7 subestacions de transformació elèctrica,
una d’elles a Olèrdola (“Begues Promotores”).
4. centenars de nous quilòmetres de línies de molt alta tensió, entre les quals una nova línia
aèria d’alta tensió Begues 400 kV que va de la nova subestació d’Olèrdola fins a la
subestació elèctrica de Begues 400 kV.
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Tenint en compte l’existència de línies d’alta i molta alta tensió al terme municipal de Begues,
enclavat en els espais naturals protegits del massís del Garraf i de la Serra de l’Ordal, i la
superposició de les línies elèctriques contemplades en el projecte sotmès a informació pública,
com es recull en l’AL·LEGACIÓ CINQUENA, s’està vulnerant un dels principis rectors de la Llei
7/2021, de 7 de maig, de canvi climàtic i transició energètica que preveu el següent:
Las actuaciones derivadas de esta ley y de su desarrollo se regirán por los principios
reconocidos en el derecho nacional, en el marco de las competencias que tienen atribuidas
el Estado y las Comunidades Autónomas, en el derecho de la Unión Europea e
internacional de aplicación en materia de energía y clima y, en especial, en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de
mayo de 1992, el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por
España el 22 de abril de 2016 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de febrero de
2017, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y la normativa de
la Unión Europea, así como en los principios siguientes:
(.../...)
d) Cohesión social y territorial, garantizándose, en especial, la armonización y el
desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables
respetando los valores ambientales.

PRIMERA: SOBRE EL PROCÉS D’INFORMACIÓ PÚBLICA
Considerem que un projecte d’aquesta envergadura i que afecta a un nombre tan gran de
municipis i de propietaris no es pot posar a informació pública a l’agost, ja que genera una
situació d’indefensió. Cal ampliar el termini d’exposició pública a fi que els tècnics municipals i
els propietaris puguin estudiar el projecte, rebre assessorament tècnic i al·legar si ho consideren
convenient. El legislador català, sabedor dels efectes perjudicials de la informació pública en el
mes d’agost, la prohibeix en matèria urbanística, tal i com preveu la Disposició Addicional
Desena del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Val a dir que en matèria energètica, l’Estat ha volgut reforçar els mecanismes de participació tal
i com es contempla en l’article 39 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició
energètica. RCL 2021\976, que disposa el següent:

Artículo 39. Participación pública
1. Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general
que se adopten en la lucha contra el cambio climático y la transición energética hacia una
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economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas y canales accesibles
que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados y del
público, en general, mediante los canales de comunicación, información y difusión, en
los términos previstos por la Ley 27/2006, de 18 de julio (RCL 2006, 1442) , por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente. Para la elaboración de los mismos, y sin perjuicio
de otras fórmulas de participación y deliberación, el Gobierno reforzará los mecanismos
de participación ya existentes y garantizará de forma estructurada la participación
ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través
del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional y
se recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales. Su
composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres
y hombres e incluirá la participación de jóvenes. La composición, organización y
funcionamiento de la misma se desarrollará mediante Orden Ministerial.
2. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con
los demás departamentos ministeriales, desarrollará y mantendrá actualizada una página
web específica que facilite el acceso de la ciudadanía a la información relacionada con el
cambio climático y la transición energética.

SEGONA: PERMISOS
El projecte diu que a setembre de 2020 va rebre per part de Red Eléctrica Española (REE) el
permís per accedir a la subestació elèctrica de Begues. Cal conèixer si aquest permís ha comptat
amb el vist i plau dels municipis on es troba ubicada aquesta subestació, per evitar una situació
d’indefensió de les competències locals.
També és important saber si els diversos municipis afectats per aquesta nova línia de molt alta
tensió MAT han estat consultats per l’empresa Forestalia i si s’ha dissenyat el traçat
conjuntament amb els tècnics municipals.
El nombre de comarques i municipis catalans afectats és molt gran:
•
•

•

Comarques: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Alt
Penedès i Baix Llobregat.
Municipis per ordre alfabètic (província de Tarragona): Alcover, Alforja, Almoster, Ascó,
Batea, Bràfim, Corbera d’Ebre, Duesaigües, el Masroig, el Milà, Falset, Gandesa, Garcia, la
Bisbal del Penedès, la Fatarella, la Selva del Camp, l’Albiol, l’Aleixar, l’Arboç, Llorenç del
Penedès, Masllorenç, Montferri, Móra d’Ebre, Nulles, Pradell de la Teixeta, Puigpelat,
Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, Vallmoll, Valls, Vilabella.
Municipis per ordre alfabètic (província de Barcelona): Avinyonet del Penedès, Begues,
Castellet i la Gornal, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa
Margarida i els Monjos i Vallirana.
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També caldria saber si aquest projecte compta amb el vist i plau del Govern de la Generalitat i
dels departaments implicats, i com es combina amb altres projectes de renovables que es
vulguin instal·lar a territori català. Cal que el Govern de la Generalitat es posicioni i faci pública
una valoració del projecte. També cal que el govern doni suport tècnic als municipis afectats pel
traçat d’aquesta nova MAT.
Si la MAT i el seu traçat no s’ha consensuat amb tots els municipis afectats, i no disposa del
vist i plau de la Generalitat s’ha de retirar el projecte.

TERCERA: ENERGIES RENOVABLES I PROXIMITAT
El 14 de maig de 2019 el govern de la Generalitat va aprovar l’acord de govern d’emergència
climàtica a fi d’assolir els objectius establerts a la Llei 16/2017 de 1 d’agost. L’article 19 apartat
c) de la llei preveu “promoure les mesures necessàries a l’àmbit de les energies renovables a fi
que el consum elèctric de Catalunya provingui en un 50% l’any 2030 i en un 100% l’any 2050 de
fonts renovables PRIORITZANT LA PROXIMITAT DE LA PRODUCCIÓ elèctrica d’origen renovable
als centres de consum.”
No creiem que generar energia renovable i transportar-la centenars de quilòmetres compleixi el
principi de “prioritzar la proximitat de la producció als centres de consum”. Són més aviat els
projectes cooperatius locals de generació els que aconsegueixen donar servei d’energies
renovables sense malmetre l’entorn i el paisatge amb noves torres i cables d’alta tensió o amb
granges sobredimensionades de plaques fotovoltaiques o camps amb un gran nombre de
generadors eòlics.
Donat que no es compleix amb la declaració d’emergència climàtica del govern de la
Generalitat de Catalunya ni amb la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic de Catalunya,
LCAT 2017\498, que fomenta un model de producció energètica distribuïda (no concentrada) i
propera a les grans àrees de consum (i no a centenars de quilòmetres) considerem necessari
aturar aquest projecte.
QUARTA: UN MODEL ENERGÈTIC NEFAST I PERILLÒS
És un contrasentit desplegar energies renovables emprant els mateixos models de negoci,
generació i distribució de les empreses subministradores d’energies no renovables. Es a dir,
substituir els “grans embassaments i les centrals” per “grans parcs eòlics” o “grans parcs
fotovoltaics”. Models que s’han demostrat ineficients, perjudicials pel territori i les poblacions, i
que concentren els guanys en poques mans privades, sense que la ciutadania hi tingui res a dir.
S’ha de defugir d’un model basat en macro centrals de grans empreses que cerquen el monopoli
de les renovables i que concentren els projectes a zones agrícoles on troben els terrenys millor
de preu, alterant les funcions del sòl no urbanitzable, que es transforma de facto en sòl
industrial.
Alguns exemples recents extrets de diferents mitjans de comunicació:
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•

Nombrosos projectes en mans de poques empreses de recent creació. En aquest cas el
projecte és de Forestalia, empresa que per obtenir el finançament recorre a aliances amb
grans empreses Repsol, LightSource BP (filial del grup petrolier BP), GE (General Electric nordamericana), Engie (grup empresarial francès creat al 2015, abans era GasDeFrance SUEZ) a
les que ven la producció i/o els actius. També treballa amb grans fons d’inversió com Mirova
(francesa), Bruc (creada fa cinc anys pel fondo canadenc OPTRust i un delegat de Fomento
de Construcciones i Contratas FCC, i des de maig el 50% és de el fons de pensions privat
britànic USS) i Copenhagen Infrastructure Partners (empresa danesa creada fa 9 anys amb
la que Forestalia ha signat un acord per construir 27 parcs eòlics a Teruel amb
aerogeneradors de la companyia nord-americana GE que també s’encarregarà del
manteniment). Forestalia ha disposat de préstecs de grans entitats financeres com són
Santander, BBVA, Caixa i Banc de Sabadell així com el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i JP
Morgan. En general aquestes empreses tenen molta presa i són molt agressives en el
territori, ja que es financen amb ajudes econòmiques i subvencions de la UE i dels estats.
Amb tanta revenda acaba sent difícil determinar qui és responsable de què. I aquestes
instal·lacions, les subestacions elèctriques noves i els nous traçats de línies de molt alta
tensió (MAT) requereixen una vigilància i manteniment continuats.

•

Les grans empreses que compren l’energia fan el negoci revenent-la la a Europa mitjançant
contractes de compravenda d’energia (PPA) transfronterers de llarga durada. En la majoria
de casos l’energia ja s’ha venut abans de començar la instal·lació. Per exemple Lightsource
BP va adquirir a començaments de gener 1,06 GW amb l’acord per desplegar 14 plantes
solars a l’estat espanyol. La majoria es revèn a fora. El que està passant ens recorda el greu
problema causat per la normativa ambiental laxa de les granges de porc instal·lades a
Catalunya, on el cost de la gestió dels purins era quatre cops inferior a la mitjana europea,
que va omplir les comarques d’Osona i Empordà de granges que exportaven el 50% de la
carn a Europa, en mans de poques empreses grans productores, que van arruïnar al petit
productor i han contaminat els aqüífers amb els purins.
• No és cert que es generi riquesa, atragui empreses, nous llocs de treball i nous habitants
amunicipis petits. Sí que hi ha un petit augment, que no compensa en absolut la pèrdua de
terreny, ni l’afectació a l’entorn. També cal tenir en compte que aquests projectes i negocis
privats necessiten impulsar cada cop més autopistes elèctriques i subestacions amb un
impacte nefast sobre el territori i on es destrueixen negocis, cases rurals, granges i camps
de conreu. És un negoci privat i el principal benefici va a les empreses. Si el parc s’instal·la
en una finca privada, el propietari de la finca que la ven o la lloga també fa negoci i tots els
veïns pateixen les conseqüències (només cal veure la polèmica d’aquest dies sobre la venta
de la finca de la Pantoja). Segons les dades publicades, els 24 parcs eòlics posats en marxa a
l’estat espanyol el primer semestre de 2021 han representat la creació de 240 llocs de treball
permanents (115 directes i 125 indirectes). En mitjana vol dir que cada parc genera uns 10
llocs de treball. Els ajuntaments on s’instal·lin els parcs cobraran l’ICIO (Impost
d’Instal·lacions, Construccions i Obres) i anualment una taxa per impost d’activitats
econòmiques i un impost per bens immobles de caràcter especial. Si la instal·lació es fa en
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terrenys municipals cobraran un lloguer i la taxa d’us, de la mateixa forma que es cobra si
s’instal·la una pedrera, un abocador, línies elèctriques, etc. Els municipis pels quals passaran
les línies sols podran cobrar la taxa associada als metres lineals de línies elèctriques, que en
cap cas compensen l’afectació ambiental ni la pèrdua de biodiversitat.
Estudis de la Universitat Rovira i Virgili a més han associat la pèrdua de competivitat i la
contribució al despoblament dels municipis que alberguen concentració de parcs eòlics.
•

No s’estan dimensionant els projectes d’instal·lació a un municipi, per donar energies
netes als habitants i empreses del municipi. Si fos així a les grans empreses no els
interessaria el desplegament. Es concep la instal·lació com un negoci i es dimensiona la
màxima extracció per revendre l’energia al sector privat. Per tant l’afectació al terme
municipal sempre és molt gran.

En resum, es tracta d’un exemple modern de colonialisme: grans beneficis a curt termini per
unes poques empreses, sovint estrangeres, i en paral·lel la ruïna pel medi rural i un impacte
ambiental intolerable en els centres productors i distribuïdors. No es pot acceptar.

CINQUENA: ÀMBIT D’ESTUDI AMBIENTALMENT INVIABLE A BEGUES
El terme municipal de Begues es troba afectat actualment per 23 línies d’alta i molt alta tensió:
hi ha 10 línies de 400 kV i 13 línies de 220 kV, a les que ja hem afegit la nova línia L/220 kV
Mangraners-Begues. També s’hi troba ubicada parcialment (entre Vallirana i Begues) la
subestació elèctrica de 220 kV/400 kV que s’amplia en 5.775 m2 per fer-hi arribar la nova línia
Mangraners-Begues (220 kV Penedès–Begues).

Donat que darrerament s’ha aprovat un canvi en el traçat d’algunes línies a l’entorn de la
subestació elèctrica, el mapa següent representa el traçat, sense distingir la capacitat de la línia.
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El traçat discontinu del projecte des de la SE Begues cap a Viladecans encara s’ha d’aprovar
inicialment.
Begues és un poble que basa la seva economia fonamentalment en el sector serveis i on hi ha
una petita indústria local. El que fa de Begues un indret privilegiat és la natura que l’envolta i la
biodiversitat, el paisatge, els masos, barraques i marges de pedra seca, la xarxa de camins i els
camps de conreu on predomina el conreu ecològic. Tot i aquest caràcter rural i la manca de grans
polígons industrials, la proximitat a Barcelona fa que sigui probablement la població rural que
concentra més línies d’alta i molt alta tensió al seu terme municipal.
Begues està envoltada d’espais molt sensibles per la fauna i la flora que, amb els anys, la
Generalitat i la UE han anat declarant espais naturals protegits. Formen part de dos espais del
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): Muntanyes de l’Ordal i 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 presencia de l’àliga
cuabarrada, i gran part de l’àmbit forma part de l’IBA (àrees d’Importància per a les Aus) num
461 denominada Garraf-Ordal-Foix. També s’inclou dins la Zona de Protecció d’Avifauna definida
per la resolució MAH/3627/2010 en que es delimiten les àrees prioritàries de reproducció,
alimentació, dispersió i concentració local de les especies d’aus amenaçades a Catalunya, amb la
finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió.
La Xarxa de Custòdia del Territori ha expressat recentment i de forma contundent la importància
de no alterar l’espai de Xarxa Natura 2000 dient:
“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.
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Al projecte que es sotmet a informació pública únicament s’esmenta que el traçat per les
muntanyes afecta a la zona PEIN Massis del Garraf i PEIN Muntanyes de l’Ordal, però que ha
d’anar per les muntanyes ja que pel fons de les valls hi ha moltes urbanitzacions i habitatges
dispersos que dificulten el pas de la línia. Cal que l’estudi mediambiental conclogui que aquesta
nova línia és ambientalment inviable, ja que a banda dels arguments anteriors incompleix la
Directiva 92/43/CEE del Consell de 1992.

SISENA: INTERÈS PÚBLIC
El projecte diu que “S’ha d’avaluar la repercussió del projecte sobre els espais de Xarxa Natura
2000 i si es comprova l’existència d’un perjudici a la seva integritat, el promotor ha de justificar
documentalment la inexistència d’alternatives i la concurrència de raons imperioses d’interès
públic de primer ordre mencionades a l’article 46 (apartats 5, 6 i 7) de la llei 42/2007 de 13 de
desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.”
De l’argumentació esgrimida anteriorment és evident que el projecte perjudica la integritat de
les zones protegides (torres, cables, accessos) de forma permanent.
Respecte la concurrència de raons imperioses d’interès públic de primer ordre, volem esmentar la
legislació de la UE (Directiva d’Habitats articles 6.3 i 6.4), la qual estableix 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”.
El projecte presentat no al·lega raons imperioses d’interès públic, ni necessitats de salut
humana i seguretat pública, que facin necessària aquesta línia, ja que les raons econòmiques i
les raons socials no s’inclouen dins les denominades raons imperioses d’interès públic de primer
ordre.
Per tant cal concloure que aquest projecte no és viable, i està vulnerant la Directiva d’Hàbitats
i la Llei 42/2007, de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

SETENA: SUBESTACIÓ ELÈCTRICA SE 400 kV BEGUES
La SE 400 kV Begues és una infraestructura en funcionament des de fa molts anys situada a cavall
entre els termes municipals de Begues i Vallirana. Si bé la major part de la instal·lació es troba
en terme municipal de Vallirana, hi ha una part que està dins del terme municipal de Begues i
tots els accessos rodats pavimentats es produeixen íntegrament des del terme municipal de
Begues. Al costat d’aquesta SE 400 kV i ha la veïna SE 220 kV Begues, que comparteixen l’accés
rodat principal.
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El sòl que ocupa la SE 400 kV no té la corresponent qualificació urbanística de serveis tècnics
“Clau 4” segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Begues de l’any 1997 i per tant no
té els deures urbanístics fets. L’any 2015 es va ampliar cap al sud la SE 400 kV en 5.885,00 m2
dins del terme municipal de Begues de forma anòmala i incomplint els tràmits urbanístics vigent,
i per tant, mitjançant una infracció del planejament.
El projecte que s’exposa al públic proposa fer una evacuació d’energia elèctrica mitjançant una
nova línia de 400 kV (Olèrdola-Begues) de propietat privada que evacuaria a la SE 400 kV de
Begues, propietat de REE.
A la memòria del projecte es fa esment que des del 14 de setembre de 2020 s’havia atorgat, per
part de REE, permís d’accés d’evacuació de la nova línia de 400 kV a la Subestació BEGUES 400
kV. Ens preguntem com es que no s’han fet els tràmits administratius i no s’ha regularitzat
aquesta situació urbanística anòmala, i que reverteix especial gravetat al succeir en sòl no
urbanitzable. Al respecte, ens reservem les accions legals oportunes per exigir la protecció de la
legalitat urbanística vulnerada.
S’ha de tenir en compte que fa poc, el 7 de juliol de 2021, s’ha aprovat definitivament el “Text
refós del Pla especial autònom (PEUA) per a l’ampliació de la subestació de Begues 220 kV, als
termes municipals de Begues i Vallirana” on no està inclosa la superfície de sòl que ocupa la SE
400 kV. Només es qualifica urbanísticament com a serveis tècnics uns 3.057,00 m2 del terme
municipal de Begues per ampliar cap al sud la SE 220 kV.
La subestació 400 kV no té la qualificació de serveis tècnics segons el Pla General d’Ordenació
Urbana de Begues. Cal adequar i corregir aquestes deficiències abans de plantejar cap
ampliació d’us de capacitat elèctrica de la subestació i en particular l’evacuació del Clúster
Begues objecte d’aquest projecte.
VUITENA: CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPAMENTS
Segons s’indica al projecte des de la subestació Valmuel 400/132 kV partirà una línia elèctrica de
400 kV fins a la subestació col·lectora CS Promotores Begues 400 kV, des de la que s’evacuaràa la
xarxa de transport a través de la subestació elèctrica Begues 400 kV de Red Elèctrica Espanyola.
El document EsIA_02_Memoria és el que parla de la línia d’evacuació i de la subestació de
Begues.
En concret es parla de:
•

•

la nova línia d’evacuació 400 kV, de 180,576 km, entre la subestació Valmuel Begues 132/400
kV i la subestació Promotores Begues 400 kV, anomenada LAAT 400 kV SET Valmuel Begues-SET
Begues Promotores. Arriba fins a Olèrdola.
La nova línia d’evacuació 400 kV, de 14,149 km, entre la subestació Promotores Begues
400 kV (compartida amb SUMSOL) situada a Olèrdola i la subestació Begues 400 kV (REE),
anomenada LAAT 400 kV SET Promotores Begues- SET Begues (en algun lloc del document
hi ha errades ja que diu que és de 220 kV quan és de 400 kV).
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o

o

Va d’Olèrdola (360 m) a Begues passant per Sant Cugat de Garrigues (1.656 m),
Avinyonet del Penedès (3.809 m), Olesa de Bonesvalls (7.567 m), Begues (205 m) i
Vallirana (27 m) ((també hi ha errades en el nom d’Olèrdola en molts llocs del text i
de les taules).
Diu que transcorre per àrea agrícola i rústica i representa un total de 38 torres, com
es pot apreciar a la figura (també hi ha errades en el nom d’Olèrdola en molts llocs
del text i de les taules).

Afegeix que el tram entre las SET Valmuel i Begues Promotores serà compartit amb altres
projectes de renovables que evacuaran a aquesta línia i que també són promoguts per
Forestalia. Es tracta de nous projectes de generació a Garraf, Penedès i Castellet que s’estan
estudiant en paral·lel a aquest projecte però que es tramitaran amb posterioritat.
No acabem d’entendre que el projecte comenci argumentant que les instal·lacions catalanes
eòliques i fotovoltaiques no són rentables i que per aquest motiu l’energia vindrà d’Aragó i en
canvi desprès expliqui que hi ha tres projectes propers a la subestació. Encara menys tenint en
compte que Garraf és espai natural protegit i la zona de Penedès i Castellet té un gran valor
vinícola i com a terres de conreu. Caldria especificar millor en quin estat es troben aquests
projectes i el que es vol fer.
Per un altra banda s’ha tingut coneixement de que hi ha altres projectes de la mateixa empresa
Forestalia que preveuen evacuar en total 7.297 MW (el projecte actual contempla sols 1.008
MW) que requeriran dues noves línies de MAT de 400 kV cap a la subestació de Begues (sense
comptar la que ara s’analitza). Per tant s’ha de contemplar que transitaran probablement
seguint el traçat d’aquest projecte un total de 3 línies MAT. Ho considerem inadmissible.
El projecte diu que tots aquests projectes s’integraran en una única instal·lació de forma que,
encara que es generin torres de majors dimensions, sols caldrà un corredor d’infraestructures
nou. Com més altes són les torres més afectacions generen, ocupen major zona, la seva
instal·lació és més complicada, requereixen una traça lliure de vegetació més gran, el risc de
caigudes i d’afectació de llamps augmenta, etc.
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Segons s’indica al projecte l’alçada de la base de les torres (HU) pot arribar a ser de 59 metres.
Sumant-hi l’alçada de les extensions on van els diferents circuits podem parlar de torres que en
alguns casos són de 85 metres d’alçada com es pot apreciar a la figura. No sabem si ho hem
entès bé, ja que una torre de 85 m ens sembla una bestiesa.

La construcció d’aquestes torres i les que vindran associades als nous traçats afectaran greument
l’entorn, i cal que tots els projectes avaluïn quins efectes generen sobre el Catàleg del Paisatge
de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat per Resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona. (Edicte de 15 de gener de 2015. DOGC de 21 de gener de 2015). En desplegament de
la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
En el terme municipal de Begues únicament hi haurà dues torres (veure taula), una de les quals
tindrà 85 m alçada, amb un impacte molt negatiu paisatgísticament i ambientalment. Aquesta
alçada sembla que és necessària ja que com es pot apreciar a la figura següent cal passar per
damunt de dues línies de 220 kV i 400 kV existents. La darrera torre és pràcticament a l’entrada
de la subestació i l’alçada és menor.
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Al terme d’Olesa de Bonesvalls l’afectació és molt més gran. Hi ha un total de 17 torres noves,
tres d’elles amb alçada de 85 metres i les restants amb alçades també molt importants. La taula
següent dona les alçades de la base (HU) a la que caldria sumar l’alçada a la que transcorren els
circuits.
12

NOVENA: 3 NOVES LINIES MAT A BEGUES I ALTRES PROJECTES
S’ha tingut coneixement de que hi ha altres projectes de la mateixa empresa Forestalia que
preveuen evacuar en total 7.297 MW (el projecte actual contempla sols 1.008 MW) a la
subestació de Begues. Requeriran dues noves línies de MAT de 400 kV (sense comptar la que ara
s’analitza), que seguiràn el traçat d’aquest projecte. Es a dir sobre el territori hi haurà un total
de 3 línies MAT.
A començaments de juliol de 2021 la cartera de parcs eòlics en desenvolupament a Catalunya
comptava amb 103 parcs equipats amb un total de 880 aerogeneradors i una potència de
4.474,97 MW. Quin és el paper de la Ponència de Renovables que emet informes favorables o
desfavorables a noves propostes de centrals eòliques? Com hi encaixa aquest projecte?
On queda l’esforç de la societat civil i les institucions locals per debatre i decidir com
s’implanta la transició energètica?
Cal una transició energètica racional i un desenvolupament sostenible al territori. En aquest
context considerem aquest projecte inadmissible.
DESENA: IMPACTES A LA BIODIVERSITAT
El projecte i especialment la nova línia de molt alta tensió (MAT) generarà un impacte elevat
ja que és una nova línia en una zona on ja hi ha altres línies d’alta tensió.
La proposta de línia elèctrica travessa pel mig l’espai vital d’una parella d’àliga cuabarrada
Aquila fasciata (la parella d’Olesa-Olivella), una espècie amenaçada en regressió a l’Estat i a
Europa, essent un dels factors desencadenants de la regressió l’elevada mortalitat causada per
les línies elèctriques. En el cas de les línies d’alta tensió com seria el cas, el risc és respecte la
col·lisió amb els cables, la senyalització dels quals amb salvaocells és insuficient per a anul·lar
aquest risc. A més, l’obertura d’accessos per a instal·lar les torres implicarà la facilitat d’accés a
indrets fins ara tranquils i segurs, comportant alhora una reducció de les seves preses.
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Per un altre costat, el lloc on es preveu ubicar la subestació de Sant Pere Molanta, es troba
exactament al costat d’una zona humida de gran interès formada dins d’una explotació
extractiva abandonada. Aquesta zona humida ha estat colonitzada per vegetació aquàtica
natural i acull moltes espècies protegides que hi nien, hivernen i descansen, destacant entre
aquestes la reproducció d’una parella d’arpella (Circus aeroginosus), de la quall no ens consta
que hagi cap altra parella a les comarques barcelonines (la parella antigament existent al delta
del Llobregat va desaparèixer), pel que té un valor incalculable. La línia projectada travessa per
sobre l’esmentada zona humida, per la qual cosa suposaria la degradació d’aquest espai únic, i
comportaria un risc elevadíssim de mortalitat per col·lisió de totes les espècies d’ocells que hi
viuen i la seva possible desaparició.

Situació de la Zona humida en relació a la subestació i el traçat de la línia.
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Cal tenir present que qualsevol zona humida es troba protegida pel Conveni de Ramsar, de 2 de
febrer de 1971. El Regne d’Espanya es part contractant d’aquest Conveni mitjançant l’instrument
d’adhesió publicat en el BOE de 20 d’agost de 1982.
El tram de línia que passa pel Bosc del Montau, al NE del nucli d’Olesa, passa pel mig del sector
de cria d’una parella d’astors (Accipiter gentilis), situant una torre elèctrica al seu interior a
escassa distancia dels nius, i comportant alhora la destrucció del mateix a causa de la tal de bosc
que cal fer sota el vano. Cal indicar que aquest sector queda plenament dins d’un espai protegit
per la Xarxa Natura 2000. Altres camins nous a obrir afecten també aquest espai protegit pel que
tampoc són ambientalment acceptables.

Sector de cria de la parella d’astors (Accipiter gentilis) d’Olesa

Per totes les afectacions esmentades a la fauna salvatge protegida i amenaçada és necessari
que el projecte sigui avaluat pel Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, que és l’organisme competent en la preservació de les espècies
amenaçades a Catalunya.

ONZENA: IMPACTES SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL
Des de fa més de 10 anys el Centre d’Estudis Beguetans conjuntament amb altres associacions
locals del territori i amb la col·laboració de diversos ajuntaments estem tirant endavant el
projecte de recuperació de l’antic camí ral de Barcelona a Vilafranca que passava per Sant Boi
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Begues, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès,
Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Pere Molanta i Vilafranca del Penedès. Sembla ser que el seu
origen és romà, com ho demostren els diversos jaciments existents al llarg del seu recorregut
(termes romanes a sant Boi, establiments a Olesa, torra romana a les Gunyoles, diversos
mil·liaris localitzats a Avinyonet i Sant Pere Molanta, trams de camí empedrats que podrien
correspondre a la via romana com és ara el tram de Can Grases, etc. Aquest projecte preveu tant
la recuperació d’aquest camí mil·lenari pel seu extraordinari valor històric (del que
sorprenentment encara en queda la major part) com per a facilitar la dinamització econòmica,
turística i cultural dels pobles per on passa, molts d’ells de petita entitat. Cal esmentar que bona
part d’aquest camí ral també va ser camí de Sant Jaume i camí ramader (mil·lenaris per tant
també), pel que també es vol potenciar i recuperar tenint en compte aquests valors i
potencialitats. En aquest sentit, el fet de passar per espais naturals i rurals de gran qualitat
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paisatgística suposa un element bàsic per a donar atractiu i força al projecte.

En groc continu, tram del camí ral entre Olesa i Sant Pere Molanta. En discontinu, el camí de la
Majordoma.
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El projecte de traçat de la línia elèctrica però justament segueix pràcticament en paral·lel
aquest camí mil·lenari entre Olesa i Sant Pere Molanta, pel que l’elevat impacte que causarien
les grans torres elèctriques que l’acompanyarien en tot el recorregut suposarien una degradació
tal del seu entorn paisatgístic que suposaria un míssil en la línia de flotació del projecte. A més,
es volen fer servir parts del mateix camí per a facilitar la instal·lació de les torres, cosa que podria
comportar, en el cas que es fes algun arranjament a l’efecte, la seva degradació i/o destrucció
del paviment (per exemple en el tram empedrat de can Grases, actualment cobert per una prima
capa de terra i grava, capa que podria cobrir altres trams empedrats del camí encara no
descoberts).

Afloraments de l’empedrat vora can Grases

Situació de l’empedrat de Can Grases
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Una brancal del camí ral anomenat Camí de La Majordoma, que connecta directament amb el
nucli d’Olesa (pel que també s’anomena “camí vell d’Olesa a Vilafranca”), que segons alguns
autors també era romà i que conserva perfectament la seva estructura original (amplada secció,
marges, empedrats), seria destruït irreversiblement si s’arrangés per a fer possible l’accés pel
pas de vehicles , ja que no té l’amplada ni les característiques necessàries a l’efecte.

Camí vell de Vilafranca o de la Majordoma: a dalt a la minuta d’Olesa del 1914 (ICGC cartoteca
digital), a baix en blau (encerclat amb línia de punts groga) el traçat del camí d’accés previst al
projecte coincidint amb el camí vell .
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Camí vell d’Olesa a Vilafranca o de la Majordoma
Considerem que tots els impactes a la biodiversitat i al patrimoni històric i cultural esmentats
són molt greus i irreversibles, pel que sol·licitem la retirada del projecte.
Resulta necessari que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sigui
consultat i emeti informe en relació a aquest Projecte, atès que la destrucció d’elements
històrics pot comportar una infracció de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural.
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Parellada, X. 2014. Comunicacions medievals en una terra de frontera: els camins ramaders a
Begues. Dins: Territori de Frontera a l’alta edat mitjana. Actes de la VI Trobada d’estudiosos i
Centres d’Estudis d’Eramprunyà. Sant Boi de Llobregat 2013. Centre d’Estudis Santboians.
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DOTZENA: VIDA ÚTIL I INICIATIVA PRIVADA
El projecte esmenta que al tractar-se d’una iniciativa privada es configuraria, per primer cop, les
línies d’evacuació com a veritables línies de transport de titularitat privada.
Aquests iniciatives privades en marxa preveuen la generació de 874 MW d’energies renovables
a Catalunya, 6.970 MW en Aragó, el traçat de 375 km de xarxes de transport a Catalunya i 600
km a Aragó.
La vida útil del projecte és de 25 anys i el pressupost supera els 300 milions d’euros.
Ens preocupa que per un projecte privat, on el benefici serà privat, i de vida curta (25 anys és el
que duren les plaques solars fotovoltaiques instal·lades a la teulada de l’habitatge al que donen
servei) s’accepti malmetre tants quilòmetres de camps de conreu, espais naturals, vegetació i
fauna de forma definitiva en indrets que estan protegits i patrimoni cultural. Si aquests diners
s’invertissin en projectes de generació cooperativa de veritable proximitat serien molts els pobles
d’Aragó (o de la zona que es consideri més adient) que podrien tenir energies 100x100
renovables gaudint alhora de llocs de treball tant d’instal·lació com de manteniment. Sense
necessitat de línies d’alta tensió que recorrin centenars de quilòmetres. Amb instal·lacions a
cada poble. El problema és que l’objectiu no es donar servei d’energies renovables a la població
sinó vendre aquesta energia a grans empreses (Repsol, British Petroleum, altes països, etc.) i per
aquest motiu resulta imprescindible la evacuació a la xarxa d’interconnexió internacional.

Un resum de les vendes de Forestalia els darrers anys (segons premsa econòmica):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abril 2021: Forestalia levanta un Crédito de 300 M€ al capital extranjero para su expansión
renovable
Novembre 2019: El fondo Bruc compra 300 MW de fotovoltaica a Forestalia en Zaragoza
Desembre 2019 el fondo danés CIP compra 374 MW a Forestalia.
Desembre 2019 Repsol compra 850 MW de eòlica a Forestalia.
Novembre 2019 Repsol compra 335 MW de eòlica a Forestalia
Octubre 2019: La britànica BP compra 300 MW de fotovoltaica a Forestalia
Abril 2019: el fondo alemany Luxcara negocia con Forestalia la compra de 324 MW de
fotovoltaica.
Abril 2019: el fondo danés CIP compra 374 MW de eòlica a Forestalia
Desembre 2017: el estado francès desembarca en Forestalia, entran el gigante energético
Engie (fusión de Suez y Gaz de France) i Natixis.
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Això sense comptar que aquest tipus d’instal·lacions, al ser de risc elevat, necessiten un
manteniment periòdic, poder respondre davant emergències, etc. que cal que l’empresa
garanteixi abans d’iniciar cap tipus d’obra que disposa dels recursos i dels treballadors de
proximitat que ho permetin.
TRETZENA: COST
En el projecte es diu que el cost és superior als 300 milions d’euros.
El darrer any hem sabut que dues noves línies transcorreran per aquestes zones protegides
properes a la subestació elèctrica: la nova línia Mangraners Begues de 220 kV i la línia 220 kV
Penedès-Viladecans que transcorre aèria pel centre del poble i que ni REE ni l’equip de govern
local han volgut soterrar al·legant l’elevat cost del soterrament, malgrat la petició de nombrosos
veïns i col·lectius (Ecologistes en Acció, Centre d’Estudis Beguetans, Associació Naturalista
Torrellenca La Formiga, DEPANA, Ateneu Assembleari de Begues, plataforma STOP Alta Tensió al
Baix, Begues en Comú, CUP Begues, Ecològic Fruits Montmany i propietaris rurals i agricultors
afectats)
Considerem del tot inviable que s’hi afegeixi ara una tercera MAT de 400 kV (Olèrdola-Begues) a
la que sembla ser que s’hi afegiren dues més si Forestalia duu endavant altres projectes que té
previstos. REE en surt beneficiada ja que és la propietària de la subestació elèctrica i cobrarà per
donar la connexió a Forestalia. En algun moment s’ha de posar fi a aquest contrasentit.

CATORTZENA. L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE NO HA TINGUT EN COMPTE
ELS EFECTES SINERGIS I ACUMULATIUS DE LES LÍNIES D’ALTA I MOLTA ALTA TENSIÓ
IMPLANTADES A BEGUES, I ELS PROJECTES EN TRAMITACIÓ.
Com es descriu en l’AL·LEGACIÓ CINQUENA el terme municipal de Begues es troba afectat
actualment per 23 línies d’alta i molt alta tensió: hi ha 10 línies de 400 kV i 13 línies de 220 kV, a
les que ja hem afegit la nova línia L/220 kV Mangraners-Begues. També s’hi troba ubicada
parcialment (entre Vallirana i Begues) la subestació elèctrica de 220 kV/400 kV que s’amplia en
5.775 m2 per fer-hi arribar la nova línia Mangraners-Begues (220 kV Penedès–Begues).
El DOGC núm. 8391, de data 21 d’abril de 2021 ha inserit la RESOLUCIÓ TES/1098/2021, de 15
d'abril, de declaració d'impacte ambiental del "Projecte de modificació de la línia aèria de
transport d'energia elèctrica a 220 kV Penedès - Viladecans: variant zona urbana de Begues
(Barcelona)", promogut per Red Eléctrica de España, SAU-REE, i tramitat pel Departament
d'Empresa i Coneixement (exp. OAA20200092).
Per una altra banda, el traçat discontinu del projecte des de la SE Begues cap a Viladecans encara
s’ha d’aprovar inicialment.
L’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del projecte objecte d’aquestes AL·LEGACIONS no ha tingut
en compte els efectes sinèrgics i acumulatius amb les instal·lacions existents, i en tramitació, ja
sigui per modificació del traçat o per implantació de noves línies.
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L’article 35.1.c) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, sobre avaluació ambiental, assenyala com
a contingut dels estudis d’impacte ambiental:
c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos
significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto
sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el
clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la
interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución,
explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.
La jurisprudència sanciona les avaluacions ambientals que no tenen present els efectes
acumulatius. Al respecte, la Sentència núm 3507/2013, de la Sala 3a, Secció 5a, del Tribunal
Suprem, de 13 de juliol de 2015, RJ\2015\5988, estableix el següent, la negreta és nostra:

DÉCIMOTERCERO.- Ya por último, resta por abordar el último de los alegatos formulados en su
recurso por parte de la entidad mercantil recurrente Energías Especiales del Alto Ulla S.A.U., sobre
al carácter no invalidante del defecto observado en su caso en la declaración de impacto ambiental
que se ha realizado, por tratarse de un vicio de forma que no compromete ni impide alcanzar al
acto la finalidad le es propia ( artículo 63.2 LRJAP -PAC ). Se cita en este punto alguna jurisprudencia
en apoyo de este planteamiento ( Sentencias de 9 de febrero de 2000 ) y 15 de marzo de 2006 .
De nuevo en este punto hemos de disentir de las apreciaciones sobre las que se sustenta el recurso.
La virtualidad del trámite de la declaración de impacto ambiental y su realización en las condiciones
legalmente requeridas, en ningún modo, puede venir a alcanzar con carácter general la
consideración de una mera irregularidad no invalidante del procedimiento administrativo. Lo
acabamos de declarar también en una resolución dictada hace apenas unos días ( Sentencia de 9 de
julio de 2015 RC 3539/2012 SIC ).
A salvo que haya podido incurrirse en alguna irregularidad menor, en efecto, la indebida realización
del trámite ambiental impide, con carácter general, alcanzar a la actuación administrativa que
pretenda realizarse la finalidad propia que por medio de dicho trámite pretende preservarse, esto
es, la debida toma en consideración y ponderación de los valores ambientales confluyentes.
Por eso, todo lo más, la controversia podrá suscitarse en torno a la concreta categoría de la invalidez
a la que procede adscribir la falta de realización del indicado trámite o su realización en condiciones
legalmente inadecuadas, esto es, si procede declarar en tales circunstancias la nulidad de pleno
derecho o la anulabilidad de la actuación administrativa sujeta a la preceptiva realización del
trámite ambiental.
Pero, con carácter general, hemos de excluir que su práctica irregular pueda desembocar en una
mera irregularidad formal no invalidante, como defienden los recursos.
La jurisprudencia citada en el recurso se refiere a la omisión de algún dato, pero lejos está de poder
tener tal consideración la falta de realización de una evaluación adecuada de la presencia del
urogallo en el entorno próximo en lugares especialmente protegidos y la idoneidad de la zona
misma donde se ha construido el parque eólico como corredor natural de la especie; o, desde
distinta perspectiva, la falta de evaluación de los efectos sinérgicos y acumulativos que resultan
de la previsión de la citada instalación respecto a la previsión y construcción de otros parques
eólicos (con sus correspondientes infraestructuras) en la misma zona; que es en lo que en
definitiva la sentencia impugnada cimenta sus propias conclusiones.
No ha lugar, pues, a la estimación de los motivos, tampoco desde la perspectiva expuesta.
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QUINTZENA.- L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE S’HA FET DE FORMA
FRAGMENTADA.
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, sanciona el fraccionament d’estudis
d’impacte ambiental, que és motiu de què un avaluació d’impacte ambiental simplificada es
converteixi en ordinària, com estableix l’article 7.1.d).
Aquesta Llei vol evitar duplicitats d’impacte ambiental, tal i com recull l’article 35.3 que
manifesta que “con el fin de evitar la duplicidad de evaluaciones, el promotor al elaborar el
estudio de impacto ambiental, tendrá en cuenta los resultados disponibles de otras evaluaciones
pertinentes en virtud de la legislación comunitaria o nacional.”
El projecte objecte d’aquestes AL·LEGACIONS hauria d’haver tingut un estudi d’impacte
ambiental únic tant de les infraestructures d’Aragó com de les de Catalunya. Refondre per tant
l’EIA dels PARQUES EÓLICOS SAN VICENTE, EL PELADO, LERA Y HONOS; LAAT 132 kV SET
ALLUEVA – SET LA HOZ, LAAT 132 Kv SET LA HOZ – SET MONEVA; Y SETs ALLUEVA 30/132 kV Y
LA HOZ 30/132 kV TT.MM DE CUCALÓN, LANZUELA, FONFRÍA, CALAMOCHA, BEA, LAGUERUELA,
ALLUEVA, SALCEDILLO, SEGURA DE LOS BAÑOS, VIVEL DE RÍO MARTÍN, BLESA, MUNIESA, PLOU,
MAICAS Y LA HOZ DE LA VIEJA EN LA PROVINCIA DE TERUEL amb l’EIA DE LA PLANTA SOLAR DE
40 MWP/33,48 MWN JAIME I EN EL T.M. DE LECHÓN (ZARAGOZA) , DE LA LÍNEA AÉREA A 220
KV SET CUCALÓN 30/220 KV - SET MONEVA 30/132/220/400 KV, LÍNEA AÉREA A 400 KV SET
MONEVA 30/132/220/400 KV – SET LECERA GEN 30/132/400 KV , LÍNEA AÉREA A 400 KV SET
LECERA GEN 30/132/400 KV – SET VALMUEL-BEGUES 132/400 KV, LÍNEA AÉREA A 400 KV SET
VALMUEL-BEGUES 132/400 KV -SET PROMOTORES BEGUES 400 KV Y LÍNEA AÉREA A 400 KV SET
PROMOTORES BEGUES 400 KV – SET BEGUES 400 (REE) EN LA PROVINCIA DE BARCELONA Y SET
ASOCIADAS DE CUCALÓN, MONEVA, LECERA, VALMUEL-BEGUES Y PROMOTORES BEGUES.

Una extensa i pacífica jurisprudència ha sancionat el fraccionament d’estudis d’impacte
ambiental de parcs eòlics i instal·lacions elèctriques comunes (línies d’evacuació i subestacions
comunes). Esmentem, les següent, com un feix nodrit de moltes altres:

•

Sentència del Tribunal Suprem, Sala de lo Contenciòs Administratiu, Secció 3a, num.
768/2017, de 5 de maig RJ\2017\2426 desestima el recurs de casació interposat contra
la Sentència num. 389/2014 de 21 febrer del Tribunal Superior de Justícia de Castella i
Lleó.

•

Sentència núm 556/2017 del Tribunal Suprem (Sala de lo Contenciós Administratiu,
Secció 3a) num. 556/2017 de 30 març, RJ\2017\1955 desestima un recurso de casació
interposat contra la Sentència de 26 de juny de 2014 de la Secció 1a de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, per la que
s’estima un recurs contenciós administratiu interposat envers la desestimació del recurs
promogut contra la Resolució por la que s’atorga autorització administrativa d’un parc
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eòlic i s’anul·la per haver procedit al fraccionament en dos parts del projecte i de les
corresponents DIAs, quan hi ha també instal·lacions elèctriques comunes.
•

Sentència de 11 de desembre de 2013 del Tribunal Suprem, Sala de lo Contenciós
Administratiu, Secció 3a, RJ\2014\198 desestima el recurs de casació interposat per la
demandant contra la Sentència de 10 de maig de 2010, dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Castella i Lleó.

•

Sentència Tribunal Superior de Justícia de Castella y Lleó, (Sala de lo Contenciòs
Administratiu, Secció 1a) Sentència num. 234/2014 de 22 octubre, JUR\2015\33899, que
recull jurisprudència del Tribunal Suprem i la Sentència del Tribunal Superior de Justícia
de la Unió Europea de 16 de setembre de 2014.

SETZENA.- EL PROJECTE VULNERA EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE BEGUES.
La Revisió pla general d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament el 23 de desembre
de 1997, publicat en el DOGC de 31 de gener de 2002, determina en l’article 131.2 de les Normes
Urbanístiques que “ es prohibeix l’execució de més traces d’Alta Tensió que les existents,
podent-se suprimir el traçat actual d’alguna lína com ara la que travessa el poble i coincideix
amb l’Avinguda de la Mediterrània, i desplaçar-la fins una altra traça existent de tal manera que
el nou traçat d’ambdues coincideixi en la mateixa instal·lació i estructures de torres”.
Al respecte, cal tenir present:
•

Un planejament general urbanístic com la Revisió del pla general d’ordenació urbana
municipal de Begues té rang jurídic de reglament, com la jurisprudència ha manifestat
reiteradament, i per tant els projectes de Forestalia no poden obviar aquest fet, i les
administracions sectorials no el poden contravenir.

•

En la tramitació de la Revisió del pla general d’ordenació urbana municipal de Begues, a
més de l’Ajuntament que l’impulsava, van poder participar totes les administracions
amb competències sectorials, tant de l’Estat com de la Generalitat, entre les quals,
estaven les d’energia, i que van admetre, i en cap cas, impugnar l’aprovació definitiva
d’aquest planejament. En conseqüència, van tolerar i permetre la fermesa jurídica
plena.

•

En cas que es vulgui executar aquesta nova línia, l’administració sectorial competent ha
de demanar a l’Ajuntament de Begues que es tramiti una modificació de les normes
urbanístiques de la Revisió del pla general d’ordenació urbana municipal. Fins que
aquesta modificació no sigui efectiva, el projecte constructiu no es podrà aprovar.
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Per tot l’exposat, SOL·LICITEM que es tinguin per formulades AL·LEGACIONS al projecte i l’estudi
d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del conjunt de parcs
eòlics denominat Clúster Begues Pfot-539 AC” publicat al BOE el 28 de juliol de 2021, siguin
aquestes admeses, es denegui la tramitació del projecte i se’ns notifiqui qualsevol resolució
vinculada a aquest expedient a l’adreça electrònica que hem fet constar en l’encapçalament
d’aquest escrit.
Altressí dic, manifestem novament que es soterri la línia de 220 kV que actualment passa pel
centre del poble de Begues i que el cost sigui assumit principalment per REE.
SOL·LICITO que REE actuï de conformitat.
Begues, a 7 de setembre de 2021

AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÀFICO
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