Declaració institucional de suport a la resposta de l’ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet a la comunicació del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente consultant sobre l’oportunitat de fer de manera simplificada l’avaluació
d’impacte ambiental de l’anella metropolitana de 400kv al seu pas per Santa Coloma
de Gramenet

Red Eléctrica de España pretén des del juliol del 2009 tirar endavant fragmentàriament el
desplegament d’una nova anella metropolitana de molt alta tensió que afecta parcialment
a Badalona. En el cas de Santa Coloma de Gramenet, intenta executar com a projectes
autònoms una subestació (SE Gramenet), i la suposada modificació de les línies a 200kV
Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, per a la connexió a 400kV
Pierola - Santa Coloma.
Des d’aquell moment, el projecte compta amb l’oposició activa de la ciutadania i del seu
Ajuntament, coordinats a través de la plataforma conjunta “Aturem la MAT”. El 9 d’octubre
de 2012 (ampliat posteriorment mitjançant escrit de 24 de maig de 2013) l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet va presentar, davant la Direcció de Medi Ambient de la
Comissió Europea, una queixa per la vulneració de la normativa ambiental comunitària en
el cas dels projectes fragmentaris citats. El 10 de juliol de 2014 la Comissió Europea va
donar la raó a l’Ajuntament i va obrir expedient sancionador a l’Estat Espanyol a l’observar
indicis greus de vulneració de la normativa ambiental comunitària. El 10 d’octubre de
2015, representants de la companyia REE van manifestar en premsa que s’estava
acabant l’avaluació d’impacte ambiental de la MAT a Santa Coloma de Gramenet, qüestió
que, d’haver estat certa, hagués vulnerat novament la legislació ambiental, que determina
que cal consultar al territori afectat. El 13 d’octubre de 2015 l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet va rebre, de part de la Subdirección General de Evaluación
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un escrit on es
comunicava que REE ha sollicitat l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent
DECLARACIÓ:
1. Reitera la seva oposició al projecte per manifestament innecessari, i recorda a Red
Eléctrica de España (REE) que a data d’avui no ha estat capaç de demostrar el contrari.
2. Recorda que REE es veu ara obligada a fer l’estudi d’impacte ambiental perquè les
institucions comunitàries van obrir expedient sancionador a l’Estat Espanyol a l’observar
indicis greus de vulneració de la normativa ambiental europea.
3. Exigeix que, tal i com les institucions comunitàries demanen, l’estudi comprengui la
totalitat de la nova línia de 400kv proposada, és a dir tota l’anella metropolitana que s’ha
intentat construir fragmentàriament.
4. Rebutja que s’intenti solventar l’estudi d’impacte ambiental per la via simplificada,
vulnerant l’esperit de la llei, menystenint el posicionament de les institucions comunitàries i
furtant a la ciutadania el dret a participar en aquest procés.

5. Dóna suport a l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la resposta a la consulta
efectuada pel Ministerio de Medio Ambiente.
6. Trasllada aquesta declaració institucional a la DG de Medi Ambient de la UE, al
Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente, a la Secretaria d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya, a la DG d’Energia i a la DG de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya y a Red Eléctrica Española.

Badalona, 24 de novembre de 2015

