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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: 
 
L’empresa Red Eléctrica Española (REE) va iniciar, a finals de maig, el tràmit 
administratiu d’Evaluació d’Impacte Ambiental d’acord amb l’article 16 del RDL 1/2008, 
d’11 de gener, modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març, del projecte de subestació 
elèctrica que té planificat situar a l’antiga pedrera (ara en procés de restauració) de la 
carretera de la Sentiu, així com el projecte de línia d’alta tensió de 220 kW que l’ha 
d’alimentar. REE ha elevat una sol•licitud per tal que es determini si els projectes d’han 
de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental. 
 
En el passat, existia un primer projecte que contemplava aquesta subestació i les línies 
que l’alimentaven comportava també la modificació del traçat de les línies de mitja tensió 
de 110 kV entre Moja i Sant Boi i Sant Pere de Ribes i Sant Boi, que travessen els nuclis 
de can Tries i ca n’Espinós, així com el desviament de la línia de 66 kV Viladecans – 
Vallcarca, que travessa el nucli de La Sentiu, per tal que aquestes urbanitzacions 
quedessin lliures de cables aeris. Ara, en canvi, el projecte de nova línia de 220kV no 
comporta cap canvi, i se segueixen mantenint les esmentades línies de mitja tensió sobre 
els barris de la Sentiu, can Tries i ca n’Espinós. 
 
Així mateix, el document ambiental elaborat per REE conté greus carències, com ara no 
fer cap referència al «Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local a Gavà», aprovat pel Ple 
el 26 de setembre de 2013, tot i que el projecte de línia d’alta tensió afecta les arbredes 
protegides «Avellanosa de la font de l’Avellanosa» i «Sureda de Rocabruna». 
 
D’altra banda, l’informe preveu la desaparició d’un gran forn de calç actualment existent a 
l’antiga pedrera de la Sentiu, que no està inclòs al Catàleg de Patrimoni Arqueològic local 
perquè en el seu moment no es va permetre entrar a la pedrera en funcionament als 
tècnics que l’elaboraven, i per tant se’n desconeixia l’existència. L’informe també té greus 
errors, com per exemple atribuir la tremuja de les mines de ferro de Rocabruna a una 
«estructura hidráulica no identificada en el Fondo del Fangar». Errors com aquest 
invaliden, al nostre entendre, el document elaborat per REE.  
 
Per tots aquests motius, formulem el següent 
 
Prec 
 

• Instem el govern municipal a oposar-se a la instal•lació d’aquesta línia elèctrica 
d’alta tensió, i a exigir (a) una correcta Avaluació d’Impacte Ambiental, (b) que no 
s’afectin de cap manera les arbredes protegides de Gavà ni el patrimoni històric 
catalogat i (c) una contraprestació per al municipi en forma d’eliminació de les 
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línies de mitja tensió que travessen La Sentiu, can Tries i ca n’Espinós, el traçat 
de les quals es pot acumular i fer coincidir amb la nova, de forma que l’impacte 
global dels traçats elèctrics disminueixi i s’alliberin zones habitades. 

 
• Instem també el govern municipal a incloure el forn de calç de l’antiga pedrera de 

la Sentiu dins del Catàleg del patrimoni arqueològic de Gavà, i a fer les gestions 
oportunes perquè sigui respectat, netejat i valoritzat com a element patrimonial en 
el projecte de nova subestació elèctrica de la Sentiu, si aquest s’arriba a portar a 
terme. 

 
 
 
Gavà, 20 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


