
Assumpte: Estudi d’impacte ambiental de la línia elèctrica a 400 kV de Bescanó – 
Ramis - Santa Llogaia d’Àlguema 
 
............., ALCALDE O ALCADESSA DE L’AJUNTAMENT DE ............... 
 
Que la Comissió de Govern/Ple de l’Ajuntament, en sessió que es va celebrar el 
.............. va aprovar el següent acord: 
 
Vist l’estudi d’impacte ambiental de la línia elèctrica a 400 kV de Bescanó – Ramis - 
Santa Llogaia de Red Eléctrica de España. 
 
Atès que l’impacte d’aquesta nova línia aèria a molt alta tensió (MAT) és clarament 
sever, tan des d’un punt de vista social com també ambiental, particularment en un 
territori on el seu excepcional paisatge resulta especialment fràgil i en representa 
alhora el principal actiu econòmic. I que les conseqüències sobre el nostre municipi 
són objectivament  inacceptables per les conseqüències sobre el territori  i els riscos 
per a la salut de les persones que és detallen:   
 
1.- El greu impacte socioeconòmic que te sobre el Municipi, i concretament sobre les 
activitats de: ............................................................, 
afectant també el Planejament Urbanístic del municipi pel que fa 
a:................................. 
 
2.- El greu impacte paisatgístic sobre  indrets emblemàtics del nostre municipi 
com:.................. 
 
3.-  El risc que suposarà per la Salut de les persones, donada la gran proximitat amb 
els nuclis i masies de:.......................que quedaran  a ............metres de la línia 
 
 
Atès que existeixen alternatives perfectament viables a aquest projecte de línia 
elèctrica aèria molt més respectuosos amb la gent i el territori. 
 
Atès que la tecnologia actual en el soterrament de cables elèctrics minimitza els 
camps elèctrics i magnètics i redueix o elimina els efectes nocius per al medi 
ambient i la salut. 
 
Atès tot allò demostrat en els darrers mesos, per mitjà tant de la documentació 
tècnica i objectiva facilitada pel coordinador europeu Sr. Mario Monti, com també en 
base a la informació obtinguda per part de l’Associació de municipis AMMAT i del 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), en el sentit que el soterrament a corrent contínua d’aquesta línia a 400 kV 
en distàncies entre subestacions amplament superiors a 30 km  és perfectament 
viable des d’un punt de vista tècnic i econòmic, i molt més especialment tenint en 
compte les múltiples oportunitats que ofereix el desplegament actual 
d’infrastructures en el nostre territori (TGV, ampliació de l’AP7 i desdoblament de 
l’A2, ,illora de la N-141 i desdoblament de l’Eix Transversal). 
 



Atès que, en paraules del Sr. Mario Monti,  el soterrament íntegre de la línia entre 
Santa Llogaia d’Àlguema i Baixàs  resulta ser clarament la millor opció o la més 
aconsellable, considerant els corresponents impactes socials i ambientals i els 
respectius costos directes i indirectes de les diferents alternatives existents. 
N’emfatitzem el fet que el recorregut entre aquestes dues subestacions és de 65 km. 
 
Atès que les distàncies successives entre les subestacions elèctriques de Bescanó, 
Salt, Aeroport (futura) i Riudarenes, així com també entre les de Bescanó, Ramis i  
Santa Llogaia, oscil·len entre els 8 i 25 Km, i que la distància acumulada antre Santa 
Llogaia i Riudarenes suma un total de 52 Km, o de 62 Km si tenim en compte 
l’entrada i sortia a Bescanó seguint l’N-141 fins a l’AP-7. 
 
Atès que la documentació tècnica i estratègica de la Comissió Europea, determina 
com a prioritària la interconnexió elèctrica a molta alta tensió entre els estats 
espanyol i francès en el sector més a l’Est dels Pirineus, tot fixant aquest recorregut 
entre les subestacions de Sentmenat fins a Baixàs,  amb les decisions preses en el 
Consell Europeu de Barcelona, de març de 2002,  i les del Consell Europeu 
d’Energia   de 25 de novembre de 2002, on entre els 12 projectes prioritaris d’interès 
europeu, figura el projecte “ EL.3: França-Espanya-Portugal: augment de la 
capacitat d’interconnexió elèctrica entre aquests països i per la península Ibèrica “.   
 
Atès que finalment s’ha reconegut,  també des de les instàncies responsables, que 
la interconnexió elèctrica a 400 kV respon a necessitats d’equilibris en la producció 
elèctrica a escala internacional, i no pas concretament a l’alimentació del TGV o al 
reforç del subministrament elèctric de comarques gironines. Tenint en compte, en 
aquest sentit, que s’ha acceptat que el TGV es pot alimentar -com així es fa a la 
resta de regions europees- amb una línia a 220 kV i que això és perfectament 
factible convertint les línies ja existents de 132 kV a 220 kV. Considerant per últim 
que aquesta operació pot resultar satisfactòria per a la necessària modernització de 
la xarxa de distribució elèctrica de comarques gironines. 
 
Atès el disposat en l’article 6 respecte les activitats compreses en l’annex I,  sobre la 
construcció de línies aèries pel transport d’energia elèctrica amb una tensió de 220 
Kv o més, i una longitud superior a 15 Km, del Conveni d’Aarhus, firmat el 25 de 
juny de 1998 i ratificat per l’Estat Espanyol el 29 de desembre de 2004, sobre 
l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a 
la justícia en assumptes ambientals. 
 
Atès que, en l'Ofici rebut no s'explicita l'estat de tramitació de la sol·licitud que es 
tracta, ni el tràmit concret en el que s'atorga l'esmentat termini, havent d'entendre's 
en tot cas que és òbviament altre de diferent del d'informació pública de la sol·licitud 
d'autorització administrativa a que es refereixen els articles 125 del Real Decret 
1955/2.000, d'1 de desembre, i 6.1 del Decret 351/1.987, de 23 de novembre, i del 
d'informació pública del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental a que es refereix 
l'article 9 del Real Decret Legislatiu 1/2.008, d'11 de gener, i del d'informe sobre 
adequació del projecte al planejament urbanístic municipal a que i refereix el número 
1 de la Disposició Addicional Tercera, a la que es remet la Disposició Addicional 
Dotzena, ambdues de la Llei 13/2.003, de 23 de maig, reguladora del contracte de 



concessió d'obres públiques, disposicions unes i altres que se citen en l'Ofici rebut, i 
això en com  les informacions públiques s'han de practicar en tot cas per un termini 
no inferior a  30 dies legalment establert, a comptar des de la publicació del 
corresponent anunci als Butlletins Oficials, i l'Informe  urbanístic esmentat s'ha 
d'emetre en el termini d'un mes des que sigui sol·licitat formalment. 
 
 Atès que, si això és així en tot cas, molt més clar resulta per al cas present 
que ara ens ocupa, en el qual no hi ha cap justificació raonable ni objectiva perquè 
aquesta Direcció disposi el termini de 20 dies per al·legar en relació amb una 
infraestructura que es porta gestant fa diversos anys. És més, no existeix cap 
justificació raonable ni objectiva perquè es disposi l'esmentat termini de 20 dies per 
a l'anàlisi d'una documentació que té ni més ni menys que 1.665 folis, i per poder 
evacuar el tràmit conferit que es considera essencial per a aquest Ajuntament tenint 
en compte la magnitud i afeccions a la localitat de l'esmentada infraestructura. 
 
 Atès que, aquest Ajuntament ostenta indubtablement la qualitat d'interessat 
en l'expedient, així que prevenen les lletres a, b) i c) de l'article 31 de la Llei 
30/1.992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 
 Atès que, així mateix, aquest Ajuntament actua evidentment en el present 
tràmit d'acord amb els principis constitucionals de responsabilitat i de submissió 
plena a la Llei i al Dret (article 103.1 de la Constitució, i article 3.1 de la citada Llei 
30/1.992, de 26 de novembre) i, amb empara en els principis de bona fe i de 
confiança legítima, per la qual cosa invoca d'aquesta Direcció que actuï conforme 
als principis de cooperació i col·laboració (article 3.2 de la mateixa Llei 30/1.992, de 
26 de novembre), i el respecte a l'exercici legítim de les competències d'aquest 
Ajuntament (article 4.1,a) de l'esmentada Llei 30/1.992, de 26 de novembre, article 
25.1,f) de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
article 9 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual es va aprovar el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya). 
 
 Atès que, la col·laboració i coordinació entre Administracions Públiques en la 
matèria vénen així mateix disposades com deures per les Disposicions Addicionals 
Segona, Tercera i Dotzena de la Llei 13/2.003, de 23 de maig, reguladora del 
contracte de concessió d'obres públiques, també citada en l'Ofici rebut. 
 
 Atès que, fent ús de les facultats disposades per l'article 21.1,a), b) i k) de la 
citada Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
redacció donada per la Llei 57/2.003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i, per l'article 53.1,a), b) i k) del també citat Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
ACORDA 
 
PRIMER: Demanar que en tot moment, per coherència amb els documents 
estratègics de la Comissió Europea, es consideri interconnexió elèctrica tot el 
recorregut existent entre Sentmenat a Baixàs. 



 
SEGON: Demanar que, en endavant, no es barregi conceptualment el projecte 
d’interconnexió elèctrica o de transport internacional d’energia, a 400 kV, amb la 
millora de la xarxa de distribució local (TGV o proveïment de comarques gironines), 
a 132 o 220 kV. 
 
TERCER: Exigir el soterrament total de tot el traçat de la interconnexió elèctrica 
entre Sentmenat i Baixàs, i demanar en aquest cas, a les administracions o 
estaments competents que el desplegament del projecte de línia elèctrica a 400 kV 
de  Bescanó a Santa Llogaia d’Àlguema i de  Bescanó a Riudarenes (amb un 
recorregut conjunt molt inferior a l’existent entre Santa Llogaia d’Àlguema i Baixàs)  
es dugui a terme també mitjançant el seu soterrament. S’ha de donar la mateixa 
solució tècnica pel traçat, i les mateixes compensacions  pels municipis afectats en 
el tram entre Santa Llogaia - Bescanó i fins Riudarenes, i els afectats en el tram 
entre Baixàs i Santa Llogaia, al ser tots ells part de la mateixa interconnexió amb 
l’Estat Francès. Doncs de no ser així, suposaria la constatació i consolidació, de 
l’existència de ciutadans de primera i ciutadans de segona, dins l’àmbit de la Unió 
Europea, de l’Estat espanyol, de Catalunya i de les Comarques Gironines. 
 
QUART: Sol·licitar formalment i expressament d'aquesta Direcció l'atorgament d'un 
termini no inferior a dos mesos als efectes d'evacuar el tràmit conferit sobre 
conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada. 
 
CINQUÈ: Que, tenint per rebut aquest escrit, ho admeti, tingui per efectuades les 
manifestacions que precedeixen i per interessat a aquest Ajuntament en l'expedient 
de que s'ha fet menció, notificant-se-li quants informes s'emetin i quants actes es 
dictin en el mateix, així com per manifestada i avançada la voluntat municipal de, en 
l'exercici legal de les seves competències i obligacions, al·legar en el tràmit 
d'audiència conferit manifestant raonadament l'oposició a l'autorització sol·licitada i, 
en consideració a tot l’exposa’t, amb suspensió del tràmit citat i del termini atorgat 
des del moment de la presentació del present escrit, resolgui l'atorgament d'un nou 
termini no inferior a dos mesos als efectes d'evacuar raonadament i en plenes 
condicions el tràmit conferit sobre conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada, a 
més d'especificar a quina fase del procediment d'autorització administrativa 
d'instal·lacions d'energia elèctrica es correspon el tràmit conferit, amb exprés 
assenyalament del compliment o no de les fases que en el seu cas resultin ser 
precedents. 
 
SISÈ: Donar trasllat del present acord a la Comissió Europea d’energia, al 
coordinador europeu per la interconnexió Sr. Mario Monti,  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 
 


