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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 
del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
Antecedents: 
 
El passat 11 desembre 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'anunci de la Direcció 
General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, pel qual es va 
sotmetre a consulta pública per un termini de 45 dies el informe de sostenibilitat ambiental i la 
versió preliminar de la planificació del sector elèctric 2015-2020. Aquesta planificació substitueix la 
planificació vigent 2008-2016, i en modifica algun dels seus elements que estaven previstos, però 
ara han quedat fora de planificació. 
 
Entre els projectes desprogramats hi ha la construcció de una nova subestació a 220 kV a la 
Sentiu, així com una línia a 220 kV d'entrada i sortida d’aquesta subestació. 
 
El traçat de la línia a 220 kV passava per les serres de Rocabruna i les Ferreres. Aquestes serres 
formen una zona arqueològica declarada Bé Cultural d'Interès Nacional i, d’acord amb la Llei del 
Patrimoni Cultural Català, en les zones arqueològiques d'aquestes característiques, «està prohibit 
col·locar (...) cables, antenes (...) i construir instal·lacions de serveis públics o privats que n'alterin 
greument la contemplació». Per tant, el projecte de línia a 220 kV no complia aquesta llei. A més, 
la línia de 220 kV, tal com està planificada, passa pel vessant sud del turó de Rocabruna i travessa 
el torrent del Fangar. L'obra contempla la tala d'arbres en aquesta zona, un espai que compta amb 
diversos exemplars inclosos i protegits pel Catàleg d'arbres i arbredes d'interès local de Gavà, 
aprovat pel Ple Municipal de setembre de 2013.  
 
L'Article 5 de la normativa d'aquest catàleg estableix que «L'arbrat o arbreda d'Interès local es 
considera un bé protegit i conservar. La protecció implica que no poden ser talats, danyats (tant en 
copa i el tronc com en sistema radicular), mutilats ni destruïts en el seu estat ni en el seu aspecte. 
La protecció d'un arbre o arbreda d'interès local comprèn també el seu entorn immediat. Qualsevol 
proposta de planejament , projecte o activitat que pugui afectar un arbre o arbreda protegit , 
s'adaptarà i modificarà per preservar-lo i per garantir la seva seguretat durant l'execució». Per tant, 
la línia elèctrica no es podia executar com estava pensada. 
 
D’altra banda, la subestació es projectava ubicar a l'antiga pedrera de la Sentiu, on hi ha un forn 
de calç en molt bon estat de conservació, que és un dels pocs vestigis existents a Gavà d'aquest 
tipus de tecnologia preindustrial.  
 
Per sort, la desprogramació d’aquestes infraestructures elèctriques representa un respir per al 
nostre medi ambient. 
 
Tot i això, sembla ser l’oligopoli elèctric ha trobat una manera de mantenir algunes de les 
infraestructures desprogramades, a través de la Llei de Metrologia –que no té res a veure amb  
la planificació  elèctrica però que, com  ja ens té acostumat el govern del PP, s’ha aprofitat per 
modificar o desdibuixar lleis o planificacions en altres àmbits–. Segons ha revelat la premsa, 
existeix un annex a aquesta Llei que no ha estat fet públic, però que permet tramitar 
administrativament infraestructures elèctriques que han quedat fora de la planificació per al 2020. 
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Si ja resulta greu que dos organismes de l’Estat es contradiguin en un tema de tanta importància  
com aquest, encara resulta més greu que l’oligopoli elèctric pugui arribar a imposar unes 
infraestructures que han quedat fora de la planificació, i encara sense seguir els terminis i els 
tràmits legalment establerts. 
 
Per la qual cosa fem la següent pregunta: 
 
Pregunta 
 
•Té coneixement el govern municipal de la desprogramació, segons el Ministeri d'Indústria, 
Energia i Turisme, de la subestació elèctrica de la Sentiu i la línia d’alta tensió que l’havia 
d’alimentar? 
 
•Té coneixement el govern municipal de l’existència d’aquest annex a la Llei de Metrologia que 
permetria, segons la premsa, executar aquestes obres encara que hagin quedat desplanificades? 
 
•Quin és l’estat actual dels dos projectes, segons la informació que a data d’avui té el govern 
municipal? 
 
•Té previst el govern municipal exigir a les empreses elèctriques el compliment estricte de la Llei 
del Patrimoni Cultural Català i de l’establert al Pla Especial i Catàleg d’arbres i arbredes d’interès 
local, i per tant obligar-los a canviar substancialment el projecte de les dues infraestructures que 
havien publicat i sotmès a consulta? 
 
 
 
Gavà, 23 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


