
Assumpte: Projecte de la línia elèctrica de 400 kV a les comarques gironines 
 
 
XXXXX, ALCALDE O ALCADESSA DE L’AJUNTAMENT DE XXXXX 
 
Que la Comissió de Govern/Ple de l’Ajuntament, en sessió que es va celebrar el XXXX va 
aprovar el següent acord: 
 
Atès l’execució de la línia elèctrica aèria de 400 kV tram Vic- Bescanó, el projecte de línia 
elèctrica aèria de 400 kV d’entrada i sortida a la subestació de Riudarenes des de la línia 
Sentmenat-Vic-Bescanó i les previsions de projecte de línia elèctrica aèria de 400 kV ens els 
trams Bescanó-Santa Llogaia i Santa Llogaia-Frontera francesa, previst pel Ministeri 
d’Indústria. 
 
Atesa la preocupació dels municipis en l’impacte ambiental, social i paisatgístic que 
ocasionarà una línia elèctrica aèria de 400 KV a les comarques gironines, la qual és previst 
que travessi zones bàsicament rústiques amb excepcionals valors paisatgístics, naturals i 
patrimonials i també passi propera a nuclis de població. 
 
Atès que el soterrament de línies elèctriques d’alta tensió és viable tècnicament, existeix la 
tecnologia adequada, fa anys que s’utilitza i amb el seu soterrament es minimitza els camps 
elèctrics i magnètics reduint els efectes nocius per al medi ambient i la salut. 
 

ACORDA 
 
PRIMER: Exigir a les administracions competents que el desplegament del projecte de línia 
elèctrica a 400 kV a comarques gironines es dugui a terme mitjançant el seu soterrament tot 
aprofitant les oportunitats que dóna la creació i ampliació de les diferents infraestructures de 
comunicació i, en qualsevol cas, en coherència amb el sistema de construcció i de 
compensacions que s’apliqui a Catalunya Nord. Al mateix temps, que es desmantellin les 
línies aèries existents que permeti aquest desplegament soterrat. 
 
SEGON: Donar trasllat del present acord al Ministeri d’Indústria, Ministeri de Medi Ambient, a 
Red Eléctrica Española, a la Direcció General d’Energia del Departament de Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat, a la Diputació de Girona i al CILMA. 
 
 
 
 
 
Alcalde o Alcaldessa       Secretari/a 
 


