
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) EN SUPORT ALS MUNICIPIS AFECTATS PER LA LÍNIA DE 

MOLT ALTA TENSIÓ (MAT)  
D’ESCATRÓN – LA SECUITA 

 
 

En la publicació del BOE el 21 de juliol de 2012, es sotmetia a informació pública 
l'autorització administrativa i d'impacte ambiental de la línia aèria/subterrània de 
transport d'energia elèctrica a 400 KV de doble circuït "Escatrón-Els Aubals-La Selva-
Entronque E1-La Secuita" i les subestacions elèctriques de transport Els Aubals 400 
kV i La Secuita 400 kV, demanant alhora per les subestacions, l'aprovació de 
declaració d'utilitat pública per tal de fer les expropiacions de manera urgent i atorgant 
als ajuntaments la informació del projecte i l'obertura del període d'informació pública 
per a la presentació d'al·legacions.  
 
En data 4 de desembre de 2012 es va fer una correcció d'errors dels municipis per on 
està projectada la línia elèctrica.  
 
L'objectiu principal de la línia, segons el BOE, és el reforç estructural de la xarxa de 
transport de d'energia elèctrica a 400 KV.  
 
Segons dades oficials la demanda energètica de l'estat espanyol ha baixat un mínim 
d'un 0,8 anual des del 2008 i un 1.7% en el 2012, en canvi, la potència generadora va 
augmentar un 2.3% el 2012 a nivell estatal. Per novè any consecutiu, l'estat espanyol 
ha exportat electricitat, l'any 2012, va exportar 18,857 Gwh i va importar 7.427 Gwh, 
que fa un balanç exportador de  11.430 Gwh, un 87,7% més que l'any  passat.  
 
Entre les Terres de l'Ebre i el Camp es produeix el 70% de tota l’electricitat que es 
genera a Catalunya, mentre que el consum es situa al 13 % del total. Amb la 
construcció d'aquesta línia s'obre la porta a nous projectes eòlics a les nostres 
comarques, noves centrals tèrmiques i infraestructures generadores d'electricitat que 
faran el desequilibri territorial encara més gran. 
 
Existeixen ja 7 línies de molt alta tensió de 400kv, 5 procedents d'Ascó i Vandellòs i 2 
de 220 KV de Riba Roja i els Aubals, per tant hi ha suficient infraestructura per a 
evacuar l’energia. 
 
Així doncs, des de l'Ajuntament de Reus constatem que: 
 

1. Aquesta línia no és necessària en el territori, ni per l'abastament de la població 
ni de la seva indústria. 

 
2. No es necessita augmentar la potència instal·lada d'energia en grans centres 

productors, a més, ens sobra energia. 
 



3. Projectes emergents relacionats estretament amb la qualitat del paisatge com 
cases rurals, productes agrícoles de qualitat, enoturisme, etc. es poden veure 
greument afectats. 

 
4. Afectació de Parcs Naturals, espais PEIN, LIC's, ZEPAS i altres espais i 

espècies d'alt interès natural de les nostres comarques. 
 

5. La única utilitat per tanta afectació del territori és l'enriquiment d'unes poques 
empreses i l’especulació energètica 

 
6. Les línies de molt alta tensió estan sovint relacionades amb problemes amb la 

salut de les persones. En una zona tant sobrecarregada energèticament, es fa 
del tot necessari no augmentar-ne encara més els riscos i així reduir l’impacte 
sobre la salut de les persones. 

 
7. D'acord amb els objectius de qualitat paisatgística de la Carta del Paisatge del 

Priorat, les activitats econòmiques i infraestructures de serveis s'han de 
planificar en espais en què es minimitzi el seu impacte paisatgístic, tant pel que 
fa la ubicació com a la dimensió. Ja que el futur socioeconòmic  de la comarca 
del Priorat depèn de no trencar l’harmonia i el bon estat del recurs paisatge. En 
aquest cas, no només no es compleixen els objectius de qualitat paisatgística 
sinó que suposa una greu violació al medi i al paisatge. 

 
Atesa la proposta realitzada per la Xarxa Ambiental dels Territoris del Sud (Xarxa-Sud) 
de defensar la qualitat ambiental que encara gaudeix el nostre territori i d'oposició a 
grans infraestructures que no aporten res al territori i pels arguments exposats el Grup 
Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
  
Primer.-  Que l’Ajuntament de Reus informi a la ciutadania de les afectacions que pot 
suposar pel territori el pas de la línia transport d'energia elèctrica a 400 KV de doble 
circuït "Escatrón-Els Aubals-La Selva-Entronque E1-La Secuita" 
  
Segon.-  Que l’Ajuntament de Reus tingui en consideració la lluita dels ajuntaments 
que s'oposin al pas pel seu terme municipal de la línia transport d'energia elèctrica a 
400 KV de doble circuït "Escatrón-Els Aubals-La Selva-Entronque E1-La Secuita" 
  
Tercer.-  Que l’Ajuntament de Reus fomenti un model de desenvolupament territorial 
que reverteixi en els seus habitants, que respecti el medi ambient i els béns culturals i 
naturals, els paisatges i les activitats agràries. En definitiva, els valors humans que han 
deixat la seva empremta al llarg dels segles i que han forjat la identitat del municipi. 
 
Quart.-  Que l’Ajuntament de Reus transmetrà aquest acord al departament d'Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
 

 
 
 
 

Reus, 28 de juny  de 2013 
 

 
 
 
 



 
 
 

David Vidal Caballé 
GM de la Candidatura d’Unitat Popular 


