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MOCIÓ PRESENTADA PER CIU, GDEB I TXB PER DONAR SUPORT AL 

DESPLAÇAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES DE BEGUES 

 

La línia aèria d’alta tensió de 220 kV Constantí-Viladecans, té un recorregut pel 

nostre municipi de 7,5Km amb un total de 26 torres instal·lades. 

 

D’ aquest recorregut, un total de 1,76Km transcorre per l’ interior del casc urbà de 

Begues, amb una afectació sobre el sól urbà de 42.288m2 i una servitud de pas de 

187.500m2. 

 

Aquest fet ha esdevingut, amb el decurs dels anys, un motiu de reclamació per part 

dels veïns i veïnes de Begues davant dels possibles riscos que pot provocar la 

proximitat de la linea als habitatges i per a la salut de les persones que viuen a 

prop de les línies d’aquestes característiques. Tanmateix condicionen també el 

desenvolupament del casc urbà, hipotecant en gran mesura la connectivitat urbana 

i la cohesió territorial.  

 

Aquesta línia resulta especialment conflictiva en diferents zones residencials de la 

població com al barri de Begues Parc on es produeixen freqüents descarregues 

degut a l’ acumulació de pols de la pedrera Les Cubetes en els aïlladors de la línea 

d’ alta tensió. També a la zona centre i molt particularment a la zona esportiva, 

doncs queda partida en dues àrees per la traça del cablejat hipotecant qualsevol 

racionalització de les instal·lacions.  

 

La  inquietud de la ciutadania s’ha manifestat al llarg dels anys amb moments de 

tensió significatius, tant degut als possibles efectes sobre la salut com en relació als 

inconvenients de tot tipus que genera aquesta servitud. En aquest sentit és 

significativa la recollida de signatures que va tenir lloc a iniciïs de l’any 2009 i que 

va reafirmar la voluntat municipal en resoldre les problemàtiques derivades 

d’aquesta infraestructura elèctrica. 

 

La sensibilització municipal envers aquestes qüestions va portar a conveniar amb 

Red Eléctrica Española un estudi de possibles vies d’actuació. L’any 2005,  REE va 

iniciar el “Proyecto de ejecución de la línea de transporte de energía eléctrica a 

220kV doble circuito modificación de la línea Constantí Viladecans“.   

 

Aquesta proposta i el seu document comprensiu d’avaluació ambiental van analitzar 

les possibilitats de desviament i els condicionants territorials: altres línies que 

hipotecaven traçats alternatius, les servituds per edificacions existents,  

condicionants ambientals, etc. Finalment es  preveia com a alternativa més 

convenient el desplaçament de la línia existent amb un traçat cap al Nord, de 5,745 

km., amb un total de 18 torres, i un cost previst de 1.462.303 €. 

 

En el marc dels estudis ordenats pel parlament per a millorar els impactes de les 

línies elèctriques esmentats en els antecedent i recollint les propostes de l’estudi de 

desviament redactat a instància de l’Ajuntament, el 12 de maig de 2006  es signa 

un Conveni entre les parts implicades: Ajuntament e Begues, l’ Institut Català d’ 

Energia (ICAEN) entitat adscrita al Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya i Red Eléctrica Española S.A., per duu a terme el desplaçament de la línia 
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de 220Kv Constanti-Viladecans i es designa una Comissió de Seguiment per vetllar 

pel seu desenvolupament. 

 

Aquest conveni, emmarcat en el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 preveia el 

desplaçament de la línia cap al Nord i el règim de finançament de les obres amb els 

següents criteris: 

 

 L’Ajuntament de Begues assumia, com a mínim, el cost equivalent a l’obra 

civil, fixada en 420.000 € (IVA no inclòs).  

 

 L’ Institut Català d’Energia aportava, de manera provisional, 872.000 € (IVA 

no inclòs) corresponents al cost equivalent als materials i el seu  muntatge.  

 

 El Departament de Treball i Indústria tramitava l’expedient d’autorització 

administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte 

corresponents a les obres a efectuar, sol·licitat per REE. Aquest últim, en 

tant que titular de les instal·lacions modificades, es constituïa com a 

responsable del projecte i de l’execució de les obres. 

 

La materialització del conveni necessitava encara la prèvia redacció del projecte 

constructiu i la consignació dels fons compromesos per a poder contractar l’obra. 

 

Signat el Conveni, REE va iniciar la redacció del projecte constructiu per al 

desviament i per tant es van aprofundir els estudis inicials d’impacte ambiental de 

l’obra, “si bé mai es va arribar a realitzar un estudi d’ Avaluació d’ Impacte 

Ambiental del desplaçament proposat”. 

 

Varis factors varen provocar que el projecte de desviació no s’ arribes a produir 

mai, recomanacions del Departament de Medi Natural assenyalaven diferents 

afeccions sobre les especies rapinyaires, així com l’ afecció que podia provocar el 

desviament de la línea sobre els camps del Pla de l’ Alzina. 

 

A l’ any 2007, i amb l’ entrada d’ un nou Equip de Govern Municipal, s’ aposta 

decididament per al soterrament de la línea descartant totalment el desviament de 

la mateixa. 

Així doncs, REE va planificar inicialment aquest nou projecte de soterrament 

utilitzant la traça de l’eix Camí Ral - Carrer Major - Av. Torres Vilaró, atès que és el 

recorregut més curt, però varen descartar-se no sols per la dificultat que suposaven 

les obres afectant un carrer en servei que encara té caràcter de carretera, sinó 

també per la dificultat que suposava una inversió tant elevada que no permetia ser 

executada en fases (14 a 19 m€, unes 15 vegades més elevat que el 

desplaçament). 

 

Descartada la primera opció es va estudiar la possibilitat d’afrontar el soterrament 

per trams, de manera que encara que el cost final fos més elevat, es pogués 

articular a partir d’inversions consecutives en diferents períodes anuals. Seguint en 

aquesta línia, es va decidir iniciar el projecte en el sector Begues Parc.  

 

Els estudis pel projecte constructiu d’aquest soterrament també van posar sobre la 

taula algunes dificultats, la més important de les quals era que els pendents 

màxims del terreny no permetien fer el soterrament seguint la mateixa traça de la 
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línia, cosa que implicava desviar-la (aquest desviament comportava afectacions a 

dues finques edificables) i a l’ hora provocant un important impacte, especialment 

visual a la zona de Begues Parc, doncs necessitava la col·locació de noves torres 

aèries de conversió aeri-soterrat que, a la seva vegada, necessitaven importants 

treballs d’excavació i desmunts. 

 

El document final del projecte constructiu va ser lliurat a l’Ajuntament fins al març 

de 2013 i uns mesos després el projecte d’ obra civil per a l’ execució de les noves 

torres de conversió d’ aeri a soterrament.  

 

En el seu conjunt, un cop fets els estudis constructius i sumant el soterrament i la 

construcció de les torres de conversió, (sols el tram de soterrat de 683ml a Begues 

Parc suposava una inversió d’ uns 3.300.000€), encara caldria afegir els valors dels 

terrenys a expropiar, i els sobre costos derivats  dels preus definitius del coure, 

imprevistos, etc.. La solució, per tant, a més de la complexitat tècnica i la dificultat 

de finançament  posava sobre la taula interrogants seriosos pel que fa a les noves 

afectacions i la baixa rendibilitat de la inversió en termes paisatgístics. 

 

Fent una petita comparativa, podem avaluar el projecte de desviament de la línea 

en 1.663.650€ i establir un preu aproximat de 290€ metre lineal. 

 

Per contra el soterrament proposat a Begues Parc, suposava una inversió mínima 

de 3.300.000€ per a 683 metres de soterrament, amb un cost aproximat de 5.550€ 

el metre lineal. 

 

En la reunió de la Comissió de seguiment del Juliol de 2012 es va constatar la 

dificultat de tirar endavant el projecte atesa la manca de disponibilitat dels fons 

compromesos per part del departament d’Indústria. Aquesta manca de consignació 

als pressupostos del departament s’ha confirmat en els exercicis posteriors cosa 

que ha motivat la paralització de les actuacions.  

 

L’ impacte de les línies sobre el medi urbà suposa una preocupació creixent per a la 

ciutadania, així com una limitació per a l’Ajuntament per a poder portar a terme 

actuacions de millora de la mobilitat i racionalització dels equipaments. 

 

Per tant, davant la necessitat creixent de resoldre els conflictes que genera la línia, 

i vist que la proposta de desviament és la única abordable econòmicament en 

l’actual context econòmic, continua sent imprescindible aprofundir en les 

possibilitats de trobar una solució de desplaçament ambientalment assumible 

que permeti resoldre la problemàtica actual.  

 

A partir de l’última reunió del passat 29 d’abril d’enguany,  la comissió de 

seguiment per al desplaçament de les línies elèctriques de Begues assolia una sèrie 

d’acords entre  Red Eléctrica de España, la Generalitat de Catalunya i el propi 

Ajuntament de Begues. D’aquesta manera la companyia es comprometia a iniciar 

els treballs per al desplaçament de la línia d’alta tensió al seu pas per la 

nostra vila. 
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ACTA DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 

EN EL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA LÍNEA DE 

220 kV CONSTANTÍ – VILADECANS A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE BEGUES 

 

Día y hora: 29 de abril de 2016,  10,00h 

Lugar:  DGEMSI, C/ Pamplona, 113, 4ª planta 

 

Asistentes: 

Sra. M. Mercè Esteve Alcaldesa Ajuntament de Begues 

Sr. Joan Molina  Concejal de Obras – Proyectos y Servicios, Brigada, 

Vía Pública, Patrimonio y Vivienda y Medio Ambiente.  

Ajuntament de Begues 

Sr. Xavier Teixidor Técnico municipal Ajuntament de Begues 

Sr. Lluis Pinós     Delegado de REE en CAtalunya 

Sra. Elena Nogueroles Responsable del Departamento de Mantenimiento de 

Líneas. REE 

Sr. Luis-Felipe Alvarado Técnico del Departamento de Mantenimiento de 

Líneas. REE 

Sr. Diego Fernández Técnico del Departamento de Medio Ambiente. REE 

Sr. Pere Palacín  Director General de Energía, Minas y Seguridad 

Industrial. Generalitat de Catalunya. 

Sr. Francesc Sabio Subdirector General de Energia. Generalitat de 

Catalunya 

Sra. Assumpta Farran Directora de l’Institut Català d’Energia. Generalitat de 

Catalunya. 

Joan Josep Escobar Jefe de la División de Gestión Energética del Institut 

Català d’Energia. Generalitat de Catalunya. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 

2. Situación actual del proyecto 
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3. Calendario de próximas actuaciones. 

4. Otros 

 

ACUERDOS 

 

 Se aprueba el acta de la última reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el 

pasado 4 de octubre de 2012. 

 Se recuerda la situación actual del proyecto y los cambios que se han realizado en su 

orientación, en función de la posible solución. 

 En la actualidad, el Ajuntament de Begues se posiciona claramente a favor de una 

solución global al tramo de línea, que consistiría en el desplazamiento de la totalidad 

del tramo de línea eléctrica concernido. Las soluciones de soterramiento no son 

posibles, ya que no se puede implementar una solución parcial al problema y el 

soterramiento de todo el tramo incrementaría de forma prohibitiva el coste de la 

actuación.  

 En función de este posicionamiento se acuerda iniciar las siguientes actuaciones: 

o REE redactará un “documento inicial” para iniciar la tramitación ambiental 

del proyecto. Este documento propondrá la solución de desplazamiento de 

la totalidad del tramo de línea. El documento expondrá los impactos que 

provoca la situación actual en términos de hipotecar el desarrollo 

urbanístico de Begues y del impacto propio de la línea sobre los 

ciudadanos.  

o Este documento establecerá como prioridad la solución de desplazamiento 

de la línea por el corredor situado al norte de Begues y argumentará el 

descarte de la solución de soterramiento por imposibilidad económica y por 

dificultar el desarrollo urbanístico posterior de la zona por donde pase la 

traza soterrada. 

o Con este documento elaborado, el Ajuntament de Begues solicitará reunión 

con la Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Sra. Marta Subirà) y 

con el Director General de Políticas Ambientales (Sr. Ferran Miralles) para 

enfatizar los argumentos en favor del desplazamiento de la línea de cara a 

la tramitación ambiental necesaria. 

La Comisión de Seguimiento del proyecto se volverá a reunir para valorar el resultado de estas 

gestiones y documentos. 

Barcelona, 29 de abril de 2016” 

 
 
Recentment aquests acords s’han vist ratificats per la Comissió d’Empresa i 

Coneixement del Parlament de Catalunya a través de l’aprovació d’una esmena 

transaccional que ha comtat amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris 

a excepció de la CUP-Crida Constituent que es va abstenir. 
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Entre els aspectes que recull l’esmena transaccional es destaca la petició a Red 

Eléctrica de España perquè redacti un document inicial per a desplaçar les línies i 

a que estableixi possibles traçats, conjuntament amb l’Ajuntament, que garanteixin 

el menor impacte mediambiental. A més es reclama de la Generalitat de 

Catalunya que garanteixi les partides pressupostàries necessàries per al seu 

finançament i que tramiti de manera prioritària l’estudi d’impacte 

mediambiental. 
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L’actual presència en sòl urbà de les línies d’Alta Tensió referides no només ha 

esdevingut amb el pas dels anys un problema real per al desenvolupament 

urbanístic del nostre municipi, sinó que també ha generat un important malestar 

social. Ens trobem doncs davant d’una problemàtica que va més enllà de la realitat 

física de la nostra població i que afecta, de manera profunda, a l’harmonia i la 

tranquil·litat del conjunt de veïns i de veïnes de Begues. 

 

Per aquests motius proposem els següents  

 

Acords 

 

Primer.- DONAR SUPORT des d’aquest consistori a l’esmena transaccional 

aprovada per la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya. 

 

Segon.- INSTAR a Red Eléctrica de Espanya i al govern de la Generalitat de 

Catalunya a acomplir tan aviat com sigui possible les peticions de la Comissió 

d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya. 

 

Tercer.- NOTIFICAR la present moció a les conselleries d’Empresa i Coneixement 

i de Territori i Sostenibilitat, així com a les direccions generals implicades. 

 


