
HONORABLE SENYOR  
 
 
 
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), inscrita al Registre d’Associacions de 
Barcelona, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 97, baixos, 08024 de Barcelona i 
representada per la seva Presidenta na Marta Gumà Bondia, EXPOSA: 
 
Que en data 24 d’abril de 2014 se’ns va notificar l’apertura d’un termini d’un mes per a 
presentar al·legacions sobre la necessitat de sotmetre o no a al procediment d’avaluació 
ambiental el projecte sobre la nova subestació 220 kv Gavà i la línia d’entrada/sortida a Gavà 
de la línia 220 kV Penedès- Viladecans. 
 
Que mitjançant el present escrit, i a l'empara de l'article 79 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la que subscriu 
formula en relació al projecte de referència les següents  
 
 

AL·LEGACIONS 
 
 
Primer: Objecte  

 
El projecte té per objecte l’establiment d’una línia a 220 kV d’entrada i sortida a Gavà de la 
línia ja existent a 220 kV Penedès-Viladecans que afectaria als termes municipals de Gavà, 
Viladecans i Sant Climent de Llobregat, així com la construcció d’una nova subestació a 220 kV 
a Gavà. Per tant el projecte resta inclòs l’Annex II, Grup4, apartat b) de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental. Advertir que el Document Ambiental s’emmiralla en Text 
Refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes (RDL 1/2008, d’11 de gener), 
derogat per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
 
 
Segon: Localització 
 
En concret, la subestació s’ubica a l’antiga pedrera de la Sentiu, pedrera que, com bé indica el 
document ambiental, està actualment en procés de recuperació. La localització es justifica 
diverses vegades en base a que, en haver-hi hagut una pedrera, s’ocupa un indret ja malmès i 
degradat amb anterioritat. Ara bé, sobta que tractant-se d’una antiga pedrera en procés de 
recuperació s’utilitzi aquesta justificació, ja que el que caldria esperar d’aquest procés de 
restauració és la seva culminació amb la recuperació de la connexió de l’indret, de tal manera 
que la instal·lació de la subestació suposaria una regressió en aquest procés recuperador. 
 
 
Tercer: Connectivitat 
 
L’àmbit del projecte es troba a tocar del límit del Parc Natural del Massís del Garraf, zona de la 
Xarxa Natura 2000 i inclosa al PEIN. El massís del Garraf està format, en la seva major part, per 
roca calcària, de tal manera que l’aigua es filtra i va a parar als aqüífers del Delta del Llobregat, 
zona humida que per la seva fragilitat cal tenir-ne esepcial cura. Doncs bé, la subestació s’ubica 
al bell mig de la zona que serveix com a connector biològic i natural entre el Parc Natural del 
Garraf i els espais naturals del Delta del Llobregat. A més a més, l’àrea afectada per el projecte 
al bell mig del vector de connexió natural entre el Garraf, les zones forestals i agrícoles del 



Montbaig - Montpedrós, les Reserves naturals del Delta del Llobregat i el Parc agrari del Baix 
Llobregat. Per tant, es tracta d’un indret clau pel que fa a la viabilitat ambiental dels 
ecosistemes deltaics i la seva construcció topa frontalment amb aquesta funció connectora de 
l’àrea. Donada la condició d’espai natural de l’indret i la seva importància en la relació entre 
espais protegits, el projecte s’ha de sotmetre a avaluació ambiental per tal d’analitzar amb 
profunditat el grau d’afecció que dita subestació tindria vers la funció connectora de la zona i, 
si els resultats fossin negatius, el projecte no hauria de ser executat.  
 
 
Quarta: Línia aèria  nova i rapinyaires 
 
No és només la subestació en si, sinó que s’ha de construir una variant doble d’alta tensió 
d’una de les línies existents de 220kV, amb estesa aèria de més de 3 km en un àrea altament 
sensible per la presència de l’Àliga cuabarrada (A. fasciata) i en la ruta migratòria dels 
rapinyaires a la primavera i tardor. Cal reiterar que la zona on s’ubica la subestació, és l’única 
connexió que resta entre el Parc Natural del Garraf i el Delta del Llobregat. Per tant l’avaluació 
ambiental és una garantia necessària per garantir efectes indesitjats sobre l’entorn natural en 
un espai tan sensible com aquest. En definitiva cal sotmetre el projecte a una avaluació 
acurada. Per oferir uns resultats positius, hauria de palesar que la instal·lació no provocarà que 
aquests dos importants espais naturals esdevinguin illes inconnexes. Sense l’adopció de 
mesures adients, aquesta construcció i el cablejat associat, difícilment es podrà garantir que no 
es donen aquests efectes negatius sobre l’àrea de campeig de dita àliga. 
 
 
Per tot això exposat, es 
 
SOL·LICITA  
 
Que s’admetin a aquest escrit, sigui unit a l’expedient de referència, i, atesa la condició 
d’interessada d’aquesta Associació, es tingui formalitzada la necessitat de sotmetre al 
procediment d’avaluació ambiental del projecte sobre la nova subestació 220 kv Gavà i la línia 
d’entrada/sortida a Gavà de la línia 220 kV Penedès- Viladecans, en base als arguments 
continguts en els anteriors epígrafs. 
 
Barcelona, 23 de maig de 2014 
 
 
 
 

 
HONORABLE SR. CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 


