18 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONGRATULACIÓ PER LA RESOLUCIÓ DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DONANT LA
RAÓ A AQUESTA CORPORACIÓ I REBUTJANT L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
SIMPLIFICADA DE L’ANELLA METROPOLITANA DE 400KV AL SEU PAS PER SANTA
COLOMA DE GRAMENET.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent,
per unanimitat dels 27 regidors assistents, aprova la declaració institucional següent:
“La ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, i el seu Ajuntament, han mostrat des de 2009
la seva oposició a la intenció de Red Eléctrica de España de desplegar en el seu municipi,
sense avaluació d’impacte ambiental i de forma fragmentària, la part corresponent d’una nova
anella metropolitana de transport elèctric a molt alta tensió.
Aquesta anella, inclosa fa més de deu anys en una planificació estatal a data d’avui
desfasada, que preveia uns consums elèctrics molt superiors als actuals, ha rebut també
l’oposició de totes les administracions territorials afectades, que han recolzat la tasca del
nostre municipi.
El 10 de juliol de 2014 la Comissió Europea va donar la raó a l’Ajuntament i va obrir
procediment administratiu d’infracció contra l’Estat Espanyol per l’incompliment del dret de la
Unió Europea a l’observar indicis greus de vulneració de la normativa ambiental comunitària,
donat que mancava i manca un tràmit essencial, l’avaluació d’impacte ambiental.
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 havia sollicitat l’inici de l’avaluació
d’impacte ambiental simplificada.
EL 26 d’octubre de 2015 el ple d’aquesta corporació aprovava una declaració institucional en
resposta al Ministeri de Medi Ambient, exigint que REE demostrés la necessitat d’aquesta
infraestructura i que, en cas de fer-ho, la sotmetés en conjunt (no fragmentàriament) a una
avaluació d’impacte ambiental complerta.
El 2 de maig de 2017 el Ministerio publicava al Boletín Oficial del Estado una resolució
recollint punt per punt les demandes de l’Ajuntament de Santa Coloma, així com la d’altres
ajuntaments veïns afectats i administracions que ens han donat recolzament.
Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent DECLARACIÓ:
Primer - Es congratula que el Ministerio de Medio Ambiente reculli punt per punt en la seva
resolució publicada al BOE del 2 de maig de 2017 les demandes de l’Ajuntament de Santa
Coloma, com ja ho va fer en el seu dia la Comissió Europea.
Segon - Reitera la seva oposició al projecte per manifestament innecessari atesa la caiguda
del consum elèctric, i recorda a Red Eléctrica de España, tal i com recull la resolució del
Ministerio de Medio Ambiente, que cal demostrar perquè aquesta infraestructura tan costosa
en termes econòmics, socials i ambientals s’ha de construir.
Tercer - Reitera l’exigència que, se sotmeti tota la infraestructura de l’anella metropolitana
de 400kv que s’ha intentat construir fragmentàriament a avaluació d’impacte ambiental, tal i
com demanen les institucions comunitàries, i així mateix recull la resolució del Ministerio de
Medio Ambiente.

Quart - Sollicitar el suport a aquesta Declaració Institucional, a la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Barcelonès i als ajuntaments
afectats per l’anella metropolitana de 400kv, perquè l’aprovin en els seus respectius òrgans de
govern.
Cinquè - Traslladar aquesta declaració a la DG de Medi Ambient de la UE, al Ministerio de
Industria y al Ministerio de Medio Ambiente, a la Secretaria d’Indústria, a la DG d’Energia i a la
DG de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica de España, SA, i a totes
les entitats i associacions de Santa Coloma de Gramenet que han participat en el debat
ciutadà sobre aquest afer.”

