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Hble. Sr. Josep Rull i Andreu
Conseller de Territori i Sostenibilitat i President de la CTUAMB
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (CTUAMB)
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup Municipal
d’ERC-AM amb CIF V-66626318 i en Jordi Dolz i Abadia com a secretari de política
municipal de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Begues, passem a
formular observacions al Document Inicial de la Modificación de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica a 220 kV Penedés–Viladecans: variante zona urbana de Begues.
L’esmentat document es va publicar el 4 d’abril de 2017 i està a disposició de la ciutadania
perquè valori i opini sobre el document al web de la Generalitat de Catalunya1.
ANTECEDENTS
A principis del mes d’abril el Departament de Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Begues ha posat a disposició de tota la població una versió
digital del 
Document inicial Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica
a 220 kV Penedés–Viladecans: variante zona urbana de Begues, indicant que durant un
període de 30 dies es podien fer al·legacions.
Resoldre el problema de la línia d’alta tensió que passa pel mig del poble és una
reivindicació en la que, ciutadans i diversos governs municipals, hem treballat intensament
els darrers 15 anys. Recentment s’han creat dues plataformes ciutadanes: una defensa el
soterrament mentre que l’altra defensa desviar. Un dels mandats que els regidors tenim,
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com a representants de la ciutadania, és informar. I per fer-ho bé, en un projecte d’aquesta
complexitat, ens cal saber tots els detalls tècnics, jurídics i econòmics.
Per aquest motiu els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal i Entesa Begues-ICV vam demanar que s’ampliés l’actual termini d’exposició
pública de l’esmentat document fins a 2 mesos2, donada la gran importància del
projecte. Aquesta ampliació era necessària i convenient per poder valorar a fons, no només
el document inicial que ara es presenta, sinó també els informes tècnics, documents i
avantprojectes relacionats, com poden ser l’ampliació de la subestació elèctrica del Montau
o el canvi de traçat de la nova línia d’alta tensió que ha d’arribar a la subestació i que
passaria per dins del terme de Begues, entre d’altres.
Recentment s’ha celebrat una sessió oberta per presentar aquest document inicial. Entenem
que aquest fet és el tret de sortida d’un procés participatiu que, segons el nostre entendre,
hauria de culminar en una consulta popular per tal que la ciutadania opini i valori, amb
tota la informació al seu abast, quin ha de ser el futur de la línia elèctrica al seu pas per
Begues.
OBSERVACIONS
Primera.- Agraïm l’ampliació del termini d’observacions al document inicial anomenat
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV
Penedés–Viladecans: variante zona urbana de Begues d
 onada la gran importància.
Aquesta ampliació era necessària i convenient per poder valorar a fons, no només el
document inicial que ara es presenta, sinó també els informes tècnics, documents i
avantprojectes relacionats, com poden ser l’ampliació de la subestació elèctrica del Montau
o el canvi de traçat de la nova línia d’alta tensió que ha d’arribar a la subestació i que
passaria per dins del terme de Begues i valorar el document Transformació a doble circuit
de la línia de 105 km a 220 Kv Lleida-Beguesde l’any 20103
Segona.- De la lectura del document exposat al públic hem observat que es descarta,
de forma manifesta, una de les possibles solucions al problema plantejat: el
soterrament parcial de la línia que actualment travessa el nucli urbà. Principalment,
per motius econòmics i financers.
Dins del anàlisi convindria fer valoracions econòmiques i ambientals comparatives, però no
arribar a conclusions com les que s’assenyala a la pàgina 236 on, en negreta, posa que les
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opcions soterrades queden descartades per la seva manca de viabilitat econòmica. En
aquest document inicial d’anàlisi d’alternatives, l’única vegada que surt un text remarcat en
negreta, és aquest de la pagina 236. Així doncs, creiem que és indispensable que aquest
Document Inicial tingui un argumentari sòlid basat en dades econòmiques (estudi de costos)
avalades per tècnics econòmics o especialistes financers.
Tercera.- Destaquem que l’esmentat document el signen tècnics ambientòlegs, però
no hi consta cap tècnic superior amb especialitat elèctrica o en matèries similars, ni
tampoc cap tècnic econòmic que avali les conclusions en matèria financera.
Així doncs, voldríem que el Document Inicial i els posteriors documents que s’elaborin
estiguessin avalats per informes econòmics i tècnics de totes les opcions i no amb
referències aproximatives subjectives.
Quarta.- L’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’ordenació
Urbana nº 17. Soterrament de la línia d’alta tensió Penedès Viladecans al sector
Begues Park es va aprova inicialment, es va exposar al públic i no va tenir cap
al·legació en contra ni cap informe desfavorable.
Aquesta tramitació no consta dins del historial de referència. Així doncs, creiem que la
referència a aquest expedient urbanístic hi hauria de ser per tal de que formés part de
l’històric a l’apartat corresponent de l’esmentat Document Inicial.
Cinquena.- Possibles errades materials del text que cal revisar i, s’hi s’escau,
rectificar.
Pàgina 123. Caldria fer alguna referència al PGOU de Begues de l’any 1997.
Pàgina 138. El capitell de la creu de terme és un Bé d’Interès Cultural d’Interès Nacional
(BCIN).

Begues (Baix Llobregat), 25 de maig de 2017

Jaume Olivella i Riba
Portaveu Grup Municipal ERC-AM
Ajuntament de Begues

