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Jordi Monfort Callarisa, regidor de TAjuntament d'Alcanar, en representado del Grup Munidpal
d'Esquerra, presenta per al proper Píe d'aquest Ajuntament la següent:

MOCIÓ PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ELÉCTRIC AL POLÍGON U24A "LOS CAMPEIS" I

LA PROGRAMACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA SUBESTACIÓ TRANSFORMADORA DELTEBRE

El desenvolupament urbanístic del sector UA24a és una de les principáis reivíndicacíons del

municipi d'Alcanar, amb la creado de sol Industrial necessari per a la díversifícació
económica i la creacló de riquesa i ocupado. És un polígon que ha de permetre Tordenació
del nucli urba, amb el trasliat i ampliado d'empreses que instaMades al nucli de població
tenen dificultats de convivéncia amb els usos residenciáis i limitades les possíbilitats de
creixement i de millora de llur competítívitat I alhora la instal-lació de noves empreses

principalment deis sectors de la logística, agropecuari i de servéis i, en general, aquelles
activitats económiques i industriáis que no siguen de gran transformadó.

Amb aquest objectiu, el PGOU Tany 1997 va classificar I qualificar el sol a ambdues bandes
de la carretera de TEstació i el riu Sénia, que ja comptava amb algunes implantacions com a
sol urbá amb ús Industrial.

Per a l'impuis i desenvolupament d'aquest sector d'activitat económica, l'Ajuntament
d'Alcanar va signar, el 18 de juny de 2007, un conven! amb TINCASOL peí qual aquest
organisme de la Generalitat assumia el paper d'administració actuant, í ímpulsava i assumía
Texecució (planejament, gestió i urbanització) d'aquest sector i obtenía el 10% de
l'aprofitament. Alhora riNCASOL és un deis propietaris de sól en aquest sector. El 26 de
setembre de 2007, s'aprová definitivament la modificació puntual del planejament en aquest
sector, que delimitava el sector industrial del PGOU en dos sectors UA24a i UA24b i definía
els parámetres del seu desenvolupament. Així també, el 25 d'octubre de 2007, s'aprovava el
Pía Especial Urbanístic de la UA24a per permetre l'execució d'aquest nou sector UA24a.

Amb posterioritat, al gener de 2008, riNCASOL aprovava inicialment el Projecte de
Reparcel-iació de la UA24a i iniciava el termini d'informació pública i d'al-legacíons.
Transcorregut el termini, TINCASOL no va contestar les al-legacions i no va continuar la
tramitació d'aquest expedient. L'ajuntament va instar a INCASOL a complir el conveni í
continuar la tramitació del projecte de reparcel-lació, fins i tot amb propostes d'addendes al
conveni per garantit el pagament de les quotes d'aquells propietaris que no en fessen front
amb l'adjudicacló de terrenys a canvi per l'Ajuntament. Tot i aixó, a final de 2011, TINCASGL
comunica a l'Ajuntament que, degut a la situado de crisi económica i a la seva própia
situació financera, no tenia ni la voluntat ni la disposició de portar a cap el desenvolupament
del sector.

Atesa la voluntat d'impulsar el desenvolupament urbanístic i propiciar la creado de sól
industrial, l'Ajuntament acorda, en sessió plenária de 21/06/2012, la resolució del conveni i
la recuperado de la condidó d'administració actuant. Així mateix, el 18/12/2012, aprova
l'encárrec deis nous projectes de reparcel-lació i urbanització en base ais documents
redactats per l'INCASOL i en el benentés que aquesta nova redacdó no ha de suposar majors



despeses ni a TAjuntament ni ais propietaris deis terrenys. Els nous projectes, atenent a la
situació económica, es redacten sota les premisses de reparcel-lació unitaria i execució de
les obres d'urbanització per fases.

Per a la redacció del projecte d'urbanització i la determinado de les despeses que se'n
deriven i, atenent a les necessitats de les empreses susceptibles d'implantar-s'hi, se sol-licita
a la Direcció General d'Energia Texempció del compliment de REBT i les ICC referides a la
poténcia demandada per m^ establint-se en 50 w/m^ en lloc del 125 w/m^ del mateix. De
fet, aquesta era una de les premisses sobre les quals TINCASOL havia redactat el projecte
d'urbanització, i establert les condicions tecnicoeconómiques amb ENDESA per al
subministrament eléctric, pero no havia soMicitat Texempció reglamentaria davant
Tadministració competent. L'Ajuntament fa la petició a la DG d'Energia el 23 de maig de
2013. Així mateix, amb la maqueta del projecte d'urbanització es demana a ENDESA les
condicions tecnicoeconómiques del subministrament eléctric, petició a la qual ENDESA
respon que no pot determinar-Ies fins que TAjuntament compte amb la resolució de la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial aprovant Texempció reglamentaria.
Finalment la Direcció General d'Energia concedeix Texempció del 9 de juny de 2014.

Finalment, l'Ajuntament rep la resposta d'Endesa, el 19/11/2014. La petició feta per
TAjuntament era d'una poténcia total del polígon de 5.331,74 KW, en dues fases. La primera,
de 2.206,94 KW i la segona, de 3.124,80 KW. La comunicació realitzada per Endesa
Distribución (RE 6379 de 19/11/2014) diu literalment:

"Desitgem informar-li que, donada la situació d'insuficiéncia en la injecció d'energia de la xarxa de
transport a la xarxa de distribució a la zona, préviament al fet que pugui connectar la poténcia
sol-licitada, és necessária la posada en servei de les següents instai-iacions:

Instal'lacions de transport: nova subestació Deltebre 400 kV a connectar en la línia de
Vandeliós - La Plana 400 kV

- Instaí-laclons de distribució: transformació 400/110 kV en nova SE Deltebre i connexió 110 a
línies existents Tortosa-Alcanar i Tortosa-Amposta

La posada en servei de les xarxes de distribució indicades requereix préviament la posada en servei de
les xarxes de transports, per la qual cosa, el desenvoiupament d'ambdues infreestructures ha de
realitzar.se de manera coordinada. Sobre la previsió de construcció de les xarxes de transport, a
realitzar per REE com a transportista únic, cal indicar que les citades instai-iacions están recollides en
la planificació oficial, la qual está actuaiment en revisió d'acord amb rindicat en Particle 10 del RD
13/2012, per La qual cosa la seva entrada en servei está pendent de determinarse''

És a dir, se'ns comunica que, ara per ara, no existeix la possibilitat de subministrar la
poténcia necessária per insuficiéncia en la injecció d'energia, perqué REE (Red Eléctrica
Espanyola) no ha construi't la subestació de Deltebre. Aquesta subestació constava a la
planificació oficial, hauria d'estar feta, peró no s'ha construít, ni está programada la seua
construcció. En diferents converses amb els responsables d'Endesa Distribución, aquests
manifesten a l'Ajuntament d'Alcanar que la no realització, per part de l'Estat, d'aquesta
infraestructura condiciona també altres desenvolupaments urbanístics de carácter industrial,
residencial i comercial a les Ierres de l'Ebre.

Tot i aixó, des de ENDESA Distribución, se'ns demana una nova divisió per fases del polígon,
amb l'objecte de reduir la poténcia de la primera fase. El redactor del projecte d'urbanització
estudia i proposa una nova distribució per fases. Cal indicar que aquesta divisió per fases
s'ha de fer amb els parámetres de coheréncia constructiva i equilibri de beneficis i
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cárregues. Aquesta nova divisió per fase es concreta en una nova petició de 1.119,67 kW en
la primera fase i 4.212,07 kW en la segona fase. Sota aqüestes premisses, l'Ajuntament torna
a demanar les condiclons tecnícoeconómiques obtenint resposta de l'empresa distribuidora
(RE 457 de 3/2/2015) en el mateix sentit i literalitat.

Aquesta insuficiéncia en la Injecció d'energia des de la xarxa de transport impedeix la
continuado de la tramitació del desenvolupament urbanístic del sector d'activitat económica
UA24a "Los Campets", ja que no és possible urbanitzar terrenys, i repercutir les despeses
d'urbanització a propletaris que obtindrien parcel-les sense subministrament eléctric i, per
tant, sense cap aprofitament o ús. Aquesta manca d'infraestructures elécthques penalitza el
municipi d'Alcanar i les Ierres de TEbre i dificulta la diverslflcadó i dinamitzadó económica
de la nostra ciutat i, per tant, és un obstacle per la creado de ríquesa i ocupado.

És paradoxa! també que a un territori que és un gran productor d'energia eléctrica nuclear,
hidroeléctrica, térmica i eólica se II negue l'accés a Tenergia que necessiten el seus habitants

i empreses. És encara més paradoxal aquesta situado quan la línia de transport que travessa
el nostre territori (línia Vandeliós - la Plana 400 kV), té suficient energía i están redactats els
projectes per a la construcció de la subestació i fins i tot disponibles els terrenys.

Les darreres noticies indiquen que, en la revisió de la programació de les inversions i obres a

realitzar per REE en els propers anys, aquesta subestació no ha estat indosa.

És difícil no entendre aquesta situado en el context d'un Estat i Govern central que escanya
l'economia catalana i és un fre al seu desenvolupament i al benestar deis ciutadans catalans i
catalanes en general, i ebrencs/ques i canareus/ves en particular.

Per tot aixó, el Grup Municipal d'Esquerra, proposa al Pie de l'Ajuntament l'adopció deis
següents ACOROS:

- Primer. Exigir al Govern de l'Estat que programe i execute, a través de REE, la nova subestació

Deltebre amb connexió a la xarxa de transport de 400 KV (Línia Vandeliós - la Plana) així com les

instal-lacions de distribució de 110 kV per dotar de subministrament eléctric tant el sector

d'activitat económica LIA24a "Los Campets" a Aicanar com a altres desenvolupaments

urbanístics a íes Ierres de l'Ebre

• Segon. Denunciar l'escanyament económic que esta sotmés el nostre lerritori amb la manca

d'inversió en infraestructures tant eléctriques, com és el cas, com també en comunicacions per

carreteros o ferroviaries.

- lercer.- Fer arribar el contingut d'aquesta moció a la Subdelegació del Govern a larragona, al

Ministerio de Industrio, a REE, a Endesa Distribución, al delegat de Govern a les Ierres de l'Ebre,

ais grups parlamentaris del Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya , aixó com a

la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat

Aicanar, juny de 2016


