Modificació línia aèria tram 431-458. Begues. 10/5/2022
Jaume Grau López amb DNI nº
, en representació de Les AgullesEcologistes en Acció, Elicinia Fierro Milà amb DNI nº 553311059-A en representació
del Centre d’Estudis Beguetans, Rosa Simon Julià amb DNI nº 37655429-J en
representació de l´Associació Naturalista Torrellenca La Formiga, Roger Reixach
Sánchez amb DNI nº 45789556-Y en representació de l’Ateneu Assembleari Begues,
Rosa Sevillano Macho amb DNI nº 43395710-T en representació de la plataforma
STOP Alta Tensió al Baix, Guayarmina Saavedra Serrano amb DNI nº 41006069-J en
representació de Begues en Comú, Maria Casadevall Munné amb DNI nº 35047984-D
en representació de la CUP Begues, Josep Montmany i Ollé amb DNI nº 79280458-X
en representació d’Ecològic Fruits Montmany i Miquel Márquez Aranda amb DNI nº
46560749-D com a propietari afectat, coneixent que s'ha publicat l'ANUNCI de
“projecte d’execució de la modificació del tram T431-T458 de la línia aèria de
transport d’energia elèctrica a 220 kV simple circuit Penedès-Viladecans, en els
termes municipals d’Olesa de Bonesvalls, Begues i Vallirana” (exp. 2019/8736)
DOGC 8635 de 28/3/2022 i dins del termini d'informació pública, tramitem les següents

AL·LEGACIONS
Entenem que el contingut d’aquestes al·legacions estan dins del context general de la
tramitació que s’exposa al públic i demanem que se’ns contesti de forma raonada i es
resolguin expressament tal i com preveu l’article 21.1 de la Llei 39/2015, de l’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Us recordem que fa poc s’ha tramitant una Addenda i que en el seu àmbit d’aplicació
correspon a la línia a doble circuit de Magraners a Begues. En diversos paràgrafs de la
memòria del projecte executiu, que ja no es troba a informació pública, es fa referència
a aquest traçat de la Addenda entre les torres T431 –T324, situades a la falda sud del
Montau.
S’ha de tenir en compte que la proposta de desplaçament entre les torres T431-T458
forma part d’una afectació col·lateral i està relacionada amb l’Addenda. Per evitar una
actuació discordant de l’Administració actuant, s’hauria d’integrar en aquest expedient
que ja no està a informació pública, per tal de no resoldre de forma arbitrària, tal i com
sanciona l’article 9.3 de la Carta Magna.

PRIMERA
Aquest projecte no compleix la legalitat urbanística vigent que tenim al municipi
de Begues.
Actualment són vigents dos documents, un d’administratiu de l’any 1977 i un altre de
normatiu de l’any 1997 que s’han de complir i alhora tenir en compte per tal de
configurar el traçat de les línies elèctriques al terme municipal de Begues.
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Document administratiu. Acords de Ple. (Annex 1)
El document administratiu és el corresponent a l’Acord del Ple Municipal de
l’ajuntament de Begues de data 14 d’abril de 1977 on a requeriment de “Fuerzas
Eléctricas de Cataluña” (FECSA), es demanava autorització de llicència d’activitat per
a la instal·lació de l’Estació Receptora “Punt Sud” de transformació d’energia elèctrica
d’alta tensió i també la llicència d’obres. Els documents van estar exposats a
informació publica.
A l’Acord de Ple de 28 d’abril de 1977 es condiciona a què la concessió de les dues
llicències municipals, “punt primer a)”, a què en un futur les noves línies elèctriques de
220kV i 380kV que es puguin bastir al terme municipal de Begues estiguin situades a
com a mínim a 1.500 metres a cada costat dels nuclis d’edificis d’habitatges de la
població de Begues.
És a dir, s’ha de tenir en compte que els habitatges situats al costat nord de Begues
Parc, els del costat nord de l’entorn de Can Sadurní i la masia, els del costat nord de
Bon Solei II i cal Cataquero, els de la Bassa Blanca i els l’entorn de can Serra i Can
Grau del Coll, dibuixen uns límits mols concrets i precisos per on situar les futures
línies elèctriques.
Observem que qualsevol de les traces proposades durant aquests darrers anys com
són la línia de Magraners, l’actual proposta de desplaçament de la línia de l’avinguda
Mediterrània cap el Sotarro o el Clùster que ve de l’Aragó, incompleixen aquest
paràmetre de distancia de 1.500 m. que va ser acceptat per ambdues parts l’any 1977
i que va permetre la creació i posta en funcionament de la subestació del Punt Sud.
Adjunto gràfic (Annex 2).
Addicionalment el “Pla especial autònom per a l’ampliació de la subestació de Begues
220 kV”, aprovat definitivament en data 7 de juliol de 2021, modifica i amplia la
superfície ocupada pels serveis tècnics “Clau 4” i també aprova 29 articles de
normativa que s’incorporen d’alguna manera a la normativa urbanística de la Revisió
del Pla General de 1997. Aquest Pla especial no fa referència als acords de Ple de
1977 (distància de un quilòmetre i mig) i tampoc als articles 129 al 132 del Pla
General de 1997 als que ens referim al següent apartat. Durant la tramitació d’aquest
document, que d’alguna manera, com a “Pla Especial Autònom” modifica puntualment
el Pla General d’Ordenació Urbana de Begues podria haver esmentat aquesta
important referència i no ho fa. En tot cas, aquest Pla Especial autònom no deroga els
articles 129 a 132 del Pla General d’Ordenació Urbana, atès que pel principi de
jerarquia del planejament, hagués calgut expressament una modificació puntual del
Pla General, que no s’ha arribat a tramitar mai.
L’incompliment d’aquesta distància de un quilòmetre i mig és una condició
resolutòria de la llicència d’activitat i d’obres que ha de comportar el
desmantellament de la subestació del Punt Sud, o com a mínim de les seves
ampliacions, i que l’Ajuntament haurà de requerir a Endesa, com a successora
de Fecsa.
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Document normatiu. Normativa urbanística. (Annex 3)
El document urbanístic vigent és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
municipal de Begues, aprovat definitivament el 23 de desembre de 1997, publicat en el
DOGC de 31 de gener de 2002. Les normes urbanístiques d’aquest document
urbanístic tracten la regulació de les línies d’alta tensió en els articles 129 a 132 del
Títol Tercer, Capítol Tercer, de la Normativa Urbanística i Ordenances del vigent Pla
General d’Ordenació de Begues de 1997. L’article 131.2 prohibeix les noves traces de
línies elèctriques d’Alta tensió, si bé es poden desplaçar a una altra traça ja existent i
compactar-la conservant la mateixa estructura de torres o bé, segons l’article 131.5,
preferentment es poden soterrar.
En concret l’article 131.2 determina que “es prohibeix l’execució de més traces d’Alta
Tensió que les existents, podent-se suprimir el traçat actual d’alguna línia com ara la
que travessa el poble i coincideix amb l’Avinguda de la Mediterrània, i desplaçar-la fins
a un altra traça ja existent de tal manera que el nou traçat d’ambdues coincideixi en la
mateixa instal·lació i estructures de torres.”
També cal tenir en compte l’article 132, que respon a l’excessiva i desproporcionada
càrrega de serveis d’infraestructures metropolitanes, i en algun cas que interconnecten
comunitats autònomes, que suporta el terme municipal de Begues.
Cal tenir en compte que:


El planejament general urbanístic que configura la Revisió del pla general
d’ordenació urbana municipal de Begues té rang jurídic de reglament, com la
jurisprudència ha manifestat pacífica i reiteradament, i per tant els projectes 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 seva fermesa jurídica plena.



Les companyies elèctriques i Red Eléctrica haguessin pogut presentar
al·legacions o impugnar jurisdiccionalment aquest planejament. Ans al contrari,
van permetre que esdevingués ferm.



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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Sol·licitem
Que es respectin les raonades prescripcions d’aquests dos documents a la proposta
de traçat d‘aquesta línia i d’altres que es vulguin implantar dins del terme municipal.
Altrament s’incompliria la legalitat urbanística vigent al municipi de Begues.
Tot i que es va publicar la TES/1098/2021 de 15 d’abril de 2021 de Declaració
d’Impacte Ambiental, aquesta resolució no pot obviar les condicions per les qual es va
acordar donar llicència a la subestació del Punt Sud, segons es va acordar al Ple
Municipal de l’any 1977 i també el que s’estableix el vigent PGOU de Begues de l’any
1997. (Annex 1 i Annex 3).
No és de rebut que una recent Declaració d’Impacte Ambiental no tingui en compte el
que es va acordar fa temps i de forma reglada, per tal d’intentar preservar de la millor
manera possible les afectacions de les línies elèctriques aèries als habitatges i els
impactes ambientals sobre l’entorn natural del terme municipal.

SEGONA
El soterrament de la línia aèria entre les torres T438 i T450 del tram urbà és la
millor opció.
En cap moment, de la llarga tramitació administrativa d’aquesta proposta de
desplaçament o soterrament, s’ha justificat econòmicament que el soterrament sigui
desproporcionadament molt més car que el desplaçament del traçat aeri. S’han de
donar dades precises per poder valorar la seva conveniència o no. No és de rebut
concloure només dient “L'alternativa A3 es descarta per la inviabilitat tècnica i
econòmica” tal com s’esmenta al TES/1098/2021. I més tenint en compte que els
departaments mediambientals apostaven clarament per la solució de soterrament.
“En data 21 de gener de 2020, el Servei de Fauna i Flora va emetre un informe on
s'indica que l'alternativa escollida A1 és la que té més impacte sobre l'avifauna i, per
tant, és totalment incompatible. Aquest servei considera que l'alternativa més favorable
és l'A3 (alternativa soterrada), tot i que caldria també compactar les línies Magraners
Begues i Begues Castellet I; en segon lloc proposa l'alternativa A2”
La resposta que dona la TES/1098/2021 dient que el soterrat es més car, no deixa de
ser una opinió personal subjectiva del tècnic/a que ha redactat el document, ja que no
aporta dades que justifiquin aquesta afirmació. Tampoc aporta cap exemple
comparatiu d’una obra similar ja realitzada. Es tracta per tant d’una decisió arbitrària,
mancada de justificació, i que és sancionada per la Carta Magna i els Tribunals per
apartar-se de l’interès general.
No és de rebut escudar-se en una suposada solució més econòmica de la traça aèria
enfront la soterrada quan l’aèria incompleix els importants preceptes administratius,
que hem esmentat, de defensa dels interessos locals. Us recordem que qui va quedar
beneficiat des del 1977 i fins el dia d’avui, amb la implantació de la subestació del Punt
Sud, van ser les productores i distribuïdores d’energia elèctrica que han subministrat el
seu producte a bona part de la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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Proposta de soterrament enviada en temps i forma i no analitzada a la Declaració
d’Impacte Ambiental
En data 28 de gener de 2020 diverses entitats municipals, mediambientals, així com
propietaris afectats (les mateixes que signen ara a les que es va afegir Depana), vam
presentar al Departament d’Empresa i Coneixement, al·legacions a la “sol·licitud
d’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)”.
En aquell document es proposava una nova traça de soterrament que discorria
majoritàriament per terreny públic o sobre la traça de l’actual línia, no tenia
pendents i minimitzava l’afectació a veïns.
En data 12 d’agost i en resposta a REE es va enviar al Servei d’Autorització
d’Instal·lacions Elèctriques de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera una Petició Genèrica de Resposta a l’escrit de REE de 2/7/2020, on
es tornava a incidir sobre els avantatges de la proposta de soterrament proposada.
REE va respondre que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de
la Generalitat de Catalunya establiria l’alternativa de traçat més favorable emetent la
Declaració d’Impacte Ambiental.
Volem remarcar que a la Declaració d’Impacte Ambiental, en cap moment es
menciona l’alternativa de soterrament que des de les entitats es va proposar. Ni
s’analitza ni es valora ni es dona cap explicació de perquè no es té en compte o
es descarta. Cosa que no ens sembla correcta.

Pressupost del projecte
El motiu pel qual l’administració va descartar el soterrament va ser purament econòmic
però el cost és similar.
Observem que segons el projecte d’execució, per consolidar totalment el
desplaçament entre les torres T431-T458 el cost és de 5.859.007 €. Comporta la
creació d’uns nous traçats aeris de 10,5 km i un desmuntatge de 9 km. És a dir,
afectaria a uns 20 km de traçat aeri amb diverses formes d’intervenció.
En aquest pressupost no es comptabilitza la vessant sud del Montau “objecte d’un altre
projecte” i que està dins de l’Addenda entre les torres T431 –T324.
El soterrament del tram urbà que proposem només afectaria uns 3,5 km entre la T438 i
la T450 i s’intervindria en una bona part del mateix traçat actualment existent. El
desmuntatge seria de uns 3 km que alhora cavalquen sobre els esmentats 3.5 km.
La diferencia de km afectats és molt rellevant. Passa de 20 km a uns 6 km. Quan REE
va afirmar que el cost de soterrar podia ser 3-4 vegades superior a l’alternativa aèria
A1 (la més econòmica), no es va interpretar correctament per part dels tècnics, que
varen multiplicar per 4 el cost de la A1 per estimar quant costaria el soterrament – per
tant assumint que també es volien soterrar aproximadament 10 km de línia - . S’hauria
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d’haver fet el càlcul del cost per km i desprès multiplicar per 3-4 i per la longitud del
tram a soterrar que és de 3,5 km.

Analitzant el detall el cost del projecte executiu:


Segons el projecte, el cost de fer la nova línia, de 5,418 km, a la que s’ha de sumar
el tram d’altres línies que es modifica, de 1,459 km, es a dir, un total de 6,877 km
és de 5.859.007€.



Partint d’aquesta dada i assumint com a cert el que diu REE quan afirma que el
cost de soterrar és 3 cops superior al de desplaçar, es pot fer un càlcul aproximat
del que costaria el soterrament. Considerem 3 vegades i no 4 perquè els càlculs no
es fan sobre l’alternativa A1 (la més econòmica) que va ser descartada, si no sobre
la variant de la A2, que és la que va acceptar la Declaració d’Impacte Ambiental, i
que es la que contempla el projecte executiu.



Dividint el cost total pels km de línia nova aèria surt que el cost del desplaçament
és de 5.859.007/6,877= 851.971 €/km. Suposant que el cost de soterrar sigui 3
vegades superior, sortiria que soterrar els 3.5 km de línia tindria un cost de
851.971x3x3,5= 8.945.695 €.



Però és que a més cal restar part del cost del desmantellament, ja que no es
desmantellen 8,8 km (6,972 km del traçat actual i 1,836 km de les de BeguesGavarrot 1 i Begues-Collblanc 2), sinó únicament 3.5 km. De la taula de pressupost
es veu que desmuntar els 8,8 km té un cost de 400.000 € per tant descomptant la
part proporcional es podria dir que el cost total de soterrar seria d’uns 8,6 milions
d’euros.



També s’hauria de descomptar el cost de les indemnitzacions a propietaris, que no
es tindria si es soterrés, ja que la major part del soterrament transcorre per terrenys
plans i de titularitat municipal.



Al cost del desplaçament s’hi hauria de sumar el cost del tram de línia que aquí no
s’estudia i que mantenint la mateixa proporcionalitat en el càlcul, estaria al voltant
dels 2 milions d’euros.



És a dir que, independentment de qui financi la despesa, el cost de desplaçar la
línia elèctrica és d’uns 5.859.007 + 2.000.000 = 7.859.007 €, mentre que el de
soterrar, els aproximadament 3,5 km, és de 8.600.000 €, emprant les dades
proporcionades per REE.

El principal argument per descartar el soterrament, considerat sempre la millor opció
per la Direcció General de Medi Ambient, va ser que el cost de soterrar seria d’uns 18
milions d’euros (sense haver fet cap estudi al respecte). Ara es demostra, amb les
dades proporcionades per la mateixa REE, que el cost és comparable (740.993 €
més si es contempla tot el traçat, o bé 2,7 milions més si no es contempla el tram de
l’Addenda que sí o sí s’haurà de construir).
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Amb les dades del projecte d’execució, no es compleix el criteri pel qual es va
descartar el soterrament, i això invalida la decisió presa i el projecte de
desplaçament actual. Cal reprendre l’estudi del soterrament.
Si, a més, s’afegeix l’enorme cost ambiental del desplaçament i les línies aèries
per espais naturals protegits, el projecte actual no té validesa ni raó de ser, atenent
als argumentes esgrimits pel mateix Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya. Indubtablement el soterrament comporta menys impacte ambiental,
menys torres, menys alteració paisatgística, de fauna i flora del territori i menys
desforestació i ocupació del sòl, obertura de camins i accessos. Alhora redueix
significativament el risc d’incendi i l’afectació a les aus.
Altres aspectes de caràcter econòmic que reforcen aquesta proposta:


Si es compara amb les dades de cost proporcionades per REE en el projecte de
“PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO AUTÓNOMO. línia aérea/subterranea de
transporte de energia eléctrica entrada y salida en Gavarrot desde el apoyo n.57
de la línia a 220 kV Begues-Sant Boi”, i tenint en compte que allí es soterren 562 m
de una línia de doble circuit de 220 kV per la zona urbana i, per tant, amb moltes
afectacions a altres canalitzacions de serveis, extrapolant els càlculs de cost a un
únic circuit, s’obté que el cost del soterrament a Begues estaria al voltant dels 6,57 M€. Xifra que concorda amb el que hem analitzat a dalt.



Un dels estudis CIGRE (Consell Internacional de Grans Sistemes Elèctrics)
demostra que considerant les pèrdues d’energia es disminueix a la meitat la
diferència de costos entre una instal·lació aèria i una soterrada i si es
consideren els costos d’operació, la ratio disminueix encara més. També
justifica que la vida útil d’un conductor soterrat és major que la del aeri,
amortitzant-se més ràpidament la inversió inicial. Aquests aspectes econòmics
s’han de tenir en compte en un context de recursos energètics escassos, com
és l’actual. No es poden malbaratar els recursos.

Plusvàlues i especulació urbanística
Des del consistori es diu que les línies afecten al desenvolupament urbà del
municipi i que aquest és un dels motius per desplaçar-les. El desenvolupament i
creixement urbà, a un municipi on hi ha un gran nombre de plans parcials pendents
d’executar que gairebé doblarien la població de Begues, sota cap concepte pot
justificar el desplaçament, ja que no és un argument ambientalment ètic.
També cal tenir en compte els importants beneficis econòmics de les plusvàlues de
les finques urbanes que estan al costat de la línia que es preveu desplaçar o
soterrar. Aquesta qüestió no ha estat analitzada i és un tema rellevant a tenir en
compte a les dades econòmiques. La proposta de la MPPGO nº 17, aprovada
inicialment per Ple municipal en data 27 d’abril de 2011 ho tenia en compte. Caldria
prendre com a referència aquest interessant document que incidia en els temes
econòmics de les finques properes a la línia elèctrica d’alta tensió. Malauradament
aquesta proposta de 2011 no va tenir continuïtat administrativa.
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I també s’ha de tenir en compte els avantatges que tenen els Sòls Urbanitzables No
Programats per on passa ara la línia aèria, que veuran millorada la seva expectativa
econòmica de promoció, ja que al treure la línia elèctrica es revaloritzarà el terreny,
sense que el promotor hagi de fer cap aportació.
Proposem que aquestes millores de les plus vàlues de les finques beneficiades
s’analitzin quantitativament i repercuteixin en el finançament del projecte.
Estarem amatents a si es tramita un pla parcial de delimitació d’aquests sòls
urbanitzables atès que la desafectació d’aquesta línia elèctrica, de la qual els
propietaris no han assumit cap despesa, ha de redundar en un augment de càrregues
urbanístiques que conformin el planejament derivat i el projecte d’urbanització, per tal
de complir amb el principi constitucional de què les plusvàlues urbanístiques han de
revertir en la comunitat (Article 47).
Altrament el projecte de desplaçament quedarà mancat de rigor econòmic.

Sol·licitem
Que havent demostrat que no és vàlid l’argument econòmic per decantar-se envers el
desplaçament, incomplint així el document sobre el que es va basar la Declaració
d’Impacte Ambiental, es reprengui la opció de soterrar i sigui la Direcció General de
Medi Ambient qui forci a fer un estudi detallat de la darrera opció de traçat de
desplaçament que des de les entitats ecologistes, alguns partits polítics i Unió de
Pagesos es va fer arribar en data 28 de gener de 2020 al Departament d’Empresa i
Coneixement, i que en cap moment va ser estudiada.
Que en el càlcul del desplaçament s’inclogui el cost associat a les expropiacions, així
com el cost ambiental, i es tingui en compte la revalorització dels terrenys pels que
deixarà de passar la línia elèctrica.

TERCERA
Les característiques de la línia canvien substancialment respecte al que es va dir
abans de emetre la Declaració d’Impacte Ambiental, i fan que sigui inviable.
Temperatura i potència dels conductors
Conductors a desmuntar:
 La línia de 220 kV simple circuit que es desmantella (entre les torres T432 i
T457 que transcorren pel casc urbà) és capaç de suportar una temperatura
màxima de servei del conductor de 50ºC i pot transportar 340 MW a l’estiu i
430 MW a l’hivern. Es desmunta una longitud de 6,972 km.


Els trams de les línies de 220 kV doble circuit que es desmantellen (BeguesGavarrot 1 i Begues-Collblanch 2, torres T13 a T17) també suporten una
temperatura màxima de servei del conductor de 50ºC i poden transportar 340
8

MW a l’estiu i 430 MW a l’hivern. La longitud aproximada a desmuntar és de
1,836 km.
Conductors que s’instal·len:
 La nova línia a instal·lar per la muntanya (la línia “desplaçada” PenedésViladecans) tindrà una temperatura màxima de servei del conductor de 85ºC
(un INCREMENT DEL 70%) i pot transportar 750 MW a l’estiu i 860 MW a
l’hivern (un INCREMENT DEL 152% I DEL 100%). La línia desplaçada tindrà
una longitud de 7,977 km, dels quals 2,559 km corresponen al tram T431-324
que no es objecte d’aquest projecte sinó del projecte Magraners-Begues.


Els trams desmuntats de les línies Begues-Gavarrot 1 i Begues-Collblanch 2
també es substituiran per conductors que suporten més temperatura i poden
transportar més MW i representen una longitud nova de 1,459 km.

Conductors
desmuntar
Conductors
s’instal·len

Temperatura
màxima de servei
a 50ºC
que 85ºC

Potència Màxima Potència Màxima
suportada a l’estiu
suportada a l’hivern
340 MW
430 MW
750 MW

860 MW

D’aquí es desprèn que:


Es evident que REE aprofita per d’alguna forma repotenciar la línia desplaçada,
fent que sigui capaç de suportar més del doble de potència que la suporta
actualment. Per tant, si finalment es desplaça hauria de ser REE qui assumeixi el
cost d’aquest desplaçament ja que en surt molt beneficiada econòmicament.



Amb aquestes temperatures dels conductors i la potència transportada, el
desplaçament s’ha de considerar inviable ja que tot ell transcorre per zona
protegida (la major part és xarxa Natura 2000 i zona ZEPA) i declarada d’alt risc
d’incendi. Si a més, s’hi suma l’augment de temperatura associat al canvi climàtic,
l’única conclusió possible és que sota cap concepte es pot desplaçar la línia per la
muntanya.

Segons el dossier de “prevenció d’incendis forestals: Campanya 2018” del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, en el període 2003-2017 es van produir a Catalunya 529 incendis
forestals causats per les línies elèctriques, això dona una mitja de 36 incendis l’any.
L’any 2017 hi va haver 48 incendis causats per les línies aèries, que van cremar un
total de 117 Ha, representant un 6% de la superfície cremada aquell any. Els agents
rurals van haver de fer 1.393 inspeccions de línies elèctriques. El cost ambiental
associat al risc d’incendi en un context d’emergència climàtica, desforestació i
augment de les temperatures és un cost que no ens podem permetre.
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Baixa Compactació
Dels 5,418 km objecte d’aquest projecte, REE indica que 4,06 seran de simple circuit,
es a dir, no aniran compactats amb cap altra línia. Es a dir que el 75% del traçat serà
nou, sense compactar amb cap altra línia.
Per tant no es pot dir que s’accepta el desplaçament com una bona solució degut a
que compacta amb línies ja existents. Com s’ha vist de les dades proporcionades per
REE en aquest projecte un 75% del traçat de la línia no es compacta i això implica
noves torres i nous camins d’accessos per zones protegides.
És cert que els 2,559 km entre les torres T431 –T324 que no corresponen a aquest
projecte (Addenda al projecte Magraners-Begues) es compactaran totalment amb la
nova línia Magraners-Begues que arribarà a la subestació elèctrica Punt Sud, i que
també s’aprofitarà per compactar una línia actualment existent en aquest tram. El
resultat de tot això serà que no augmentarà el nombre de torres en aquest tros, però sí
la seva alçada ja que en comptes d’un circuit, en portaran tres. No es pot jugar a que
quan interessa tenim en compte l’Addenda i quan no interessa no, com es fa en
aquest document.
A més, si en comptes de desplaçar s’accepta el soterrament, igualment la nova línia
Magraners-Begues es pot compactar amb la ja existent (amb el nou i millor traçat ja
acordat amb el departament de Medi Ambient que fa que no careni la zona del Montau
i redueixi l’afectació a l’àliga cuabarrada). I també reduiria l’impacte visual i ambiental
en haver de suportar únicament dos circuits i no tres. Per tant la compactació de la
línia que es vol desviar, no representa cap guany, ni ambiental ni de cap tipus,
entenent que la compactació es pot fer igualment, tant si es desplaça com si es
soterra.
Atenent que un dels motius esgrimits per optar pel desplaçament era la compactació, i
veient que el grau de compactació és força minso, cal reconsiderar el desviament com
a solució vàlida.
Alçada de les noves torres i afectació a camps de conreu
De l’estudi del projecte es veu que es treuen les 7 torres del poble i 5 torres properes a
la subestació Punt Sud, i en canvi s’instal·len 16 torres per la muntanya. El balanç net
és que hi haurà més torres al terme municipal de Begues, i en concret, hi haurà 11
torres noves per la muntanya en una zona majoritàriament protegida i d’alt risc
d’incendi.
Però és que a més l’alçada i dimensiones d’aquestes torres serà molt superior a les
que ara tenim al centre del poble i per tant el seu impacte visual i ambiental serà molt
més elevat.
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Com es pot apreciar a la figura, la major part de les torres de la trama urbana tenen
una alçada d’uns 26 metres, en canvi les torres (en blau) que es posaran a la zona del
Punt Sud, Sotarro, l’Alzina, etc. tenen alçades que en la majoria de casos superen els
40 metres arribant a més de 60 m. Es tracta d’uns veritables monstres a una zona on
ja hi ha altres torres i força línies d’alta tensió. El paisatge quedarà totalment degradat.
Una zona protegida Natura 2000, zona ZEPA, que forma part del Pla Director de
Muntanyes del Baix, no pot quedar tan malmesa, és intolerable.
Per si això no fos prou, caldrà recréixer dues de les torres ja existents en 6 metres per
resoldre un creuament. Es tracta de torres que actualment ja són de gran alçada ja
que suporten quatre circuits de 400 kV i 220 kV. Aquestes torres queden just damunt
l’única plana agrícola que es conserva a Begues, els principals proveïdors de
productes de km0 i en algun cas de conreu ecològic a la població, afectant
considerablement als conreus i a la pagesia. A les imatges es pot veure com passaran
de tenir dues torres a tenir-ne 4 i les dues existents hauran de recréixer.
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Sol·licitem
A la vista de tota aquesta informació, que modifica substancialment el projecte inicial i
de la que no es disposava en el moment de redactar l’Informe Ambiental, creiem que
és imprescindible que el projecte retorni a la Generalitat i que aquesta torni a emetre
una Declaració d’Impacte Ambiental, que inclogui la darrera opció de soterrament que
des de les entitat signants es va fer arribar en temps i forma i que no va ser ni
analitzada ni esmentada.

QUARTA
Altres aspectes a contemplar



Tenint en compte que ja fa força anys s’haurien d’haver incorporat elements
espantaocells a les línies existents seguint les directrius del departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al tractar-se de línies
discorren per zona xarxa Natura 2000, PEIN i ZEPA, trobem fora de lloc que
ara es digui que com a factors compensatoris ara s’instal·laran. Compensatoris
del gran impacte ambiental que la nova línia representarà per aquesta zona ja
molt malmesa per altres línies i que no pot absorbir-ne ni una més.



En el transcurs dels darrers anys s’han multiplicat les experiències mundials
en matèria de soterrament de línies elèctriques.



Els cables soterrats no es veuen afectats per les condicions
meteorològiques, com ara contaminació per sals, danys per tempesta,
ventades i balanceig de cables, que constitueixen un gran inconvenient per a
les línies aèries. Si tenim en compte el canvi climàtic i l’augment en la
freqüència de situacions extremes el problema s’agreuja. A més les
inestabilitats atmosfèriques tenen conseqüències importants en la capacitat de
transport de la línia aèria i en la capacitat d’absorció de sobrecàrregues. Això
no passa amb la línia soterrada.



Un circuit soterrat ocupa menys sòl sobre el terreny que el seu equivalent aeri,
i es pot recuperar mediambientalment un cop acabades les obres.



Si es compara el nombre d’incidències en línies soterrades i en línies aèries,
les primeres tenen menys incidències de funcionament. A més una
instal·lació soterrada presenta menys pèrdues d’energia que el seu
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equivalent aeri, per tant, no cal produir tanta energia per un mateix
subministrament. També per aquest motiu les línies soterrades són més
sostenibles mediambientalment parlant.


Segons un estudi de les companyies elèctriques franceses els quilòmetres de
cables soterrats augmenten exponencialment a Europa i les avaries per any i
km a les xarxes baixen. Segons un estudi de 2007 les avaries en cables
soterrats es produeixen a una taxa de 0,072 avaries x 100 km de circuit a l’any,
mentre que en línies aèries és de 0.17 avaries x 100 km de circuit a l’any. Una
ratio de 2.36 vegades més problemes a les línies aèries. Si això passava al
2007, es considera que a dia d’avui encara hi ha més diferència ja que el fet
d’instal·lar més cables afavoreix el seu desenvolupament tecnicocientífic i
permet disposar de millors materials i tecnologies.

CONCLUSIÓ
Per tot l’exposat queda demostrat que aquest projecte executiu modifica
substancialment els projecte sobre el qual el Departament de Medi Ambient va emetre
la Declaració d’Impacte Ambiental.
No sols les característiques tècniques són més perjudicials ambientalment
(conductors, potència, compactació, alçada antenes, etc.) sinó que el principal
argument esgrimit per rebutjar el soterrament, ja no és vàlid.
A més s’incompleix la legalitat urbanística i la normativa urbanística vigents a Begues.

A la vista de tota aquesta informació, de la que no es disposava en el moment de
redactar l’Informe Ambiental, creiem que és imprescindible que el projecte retorni a la
Generalitat i que aquesta torni a emetre una Declaració d’Impacte Ambiental, que
inclogui la darrera opció de soterrament que des de les entitat signants es va fer
arribar en temps i forma i que no va ser ni analitzada ni esmentada.
La resposta a les al·legacions s’ha d’enviar al Centre d’Estudis Beguetans
centredestudisbeguetans@gmail.com
Plaça de l’U d’Octubre
08859 Begues

Begues a 10 de maig de 2022

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

Servei d’autorització d’Instal·lacions Elèctriques
Direcció General d’Energia
Departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural.

14

ANNEX 1: Document administratiu. Acords de Ple.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ANNEX 2: Gràfic que delimita la distància d’1.5 km als habitatges de Begues
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ANNEX 3: Document normatiu. Normativa urbanística
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