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Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de 
l’Entesa per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant 
Roc sense número d’aquesta ciutat, 
 
 
 
EXPOSA  
 
Que el BOE del passat 14 de març de 2008 va publicar l’anunci de la Delegació 
del Govern en Barcelona segons el qual se somet a informació pública la 
sol·licitud d’autorització administrativa, aprovació del projecte d’execució i 
reconeixement de la utilitat pública del projecte d’instal·lacions “Gasoducte 
Martorell-Figueres” i les instal·lacions auxiliars en les províncies de Barcelona i 
Girona, així com el seu estudi d’impacte ambiental.  

Que segons exposa el propi anunci es poden presentar les al·legacions al 
projecte que es considerin oportunes en el termini de 30 dies a partir del dia 
següent a la publicació de l’anunci en el BOE. 

 

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents 
consideracions i AL·LEGACIONS:  

 

 

Primera. 

El projecte de gasoducte no contempla a la pràctica més que una única 
alternativa, tan sols planteja petites variants en determinats punts que no es 
poden considerar alternatives de traçat. 

El traçat bàsic que proposa el projecte únicament es valora des del punt de 
vista socioeconòmic i no ambiental i, per tant, sense plantejar-se un traçat 
amb un menor impacte ambiental i menys lesiu per al territori. 

 

Segona. 

Tot el traçat previst pel projecte del gasoducte en el terme municipal de 
Sabadell transcorre per terrenys que tenen un elevat valor natural i juguen un 
paper clau en l’equilibri ambiental i territorial de Sabadell i del Vallès. 

En els darrers anys Sabadell ha fet un gran esforç per a preservar aquests 
espais, no tan sols de la pressió urbanística sinó també de l’amenaça d’altres 
infraestructures i els ha valorat com a sistema d’espais naturals en el seu 
planejament urbanístic, per poder conservar la notable biodiversitat i la funció 
de connectivitat que mantenen. 
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Amb el traçat que es proposa per al gasoducte tots aquests valors queden 
irremissiblement compromesos i agreugen encara més un dels efectes més 
negatius com és el trencament de la continuïtat dels espais. 
 
Per altra banda, aquest efecte negatiu va en contra dels criteris i dels 
instruments de planificació que avui en dia s’estan considerant tant a nivell de 
la Comunitat europea com de Catalunya a favor de la connectivitat ecològica 
dels espais naturals. 
 

Tercera. 

Entre els criteris utilitzats pel projecte del gasoducte hi consten els d’afectar 
en la menor mesura el planejament urbanístic de les zones per on ha de 
passar la infraestructura i evitar els espais naturals protegits. 

Aquest criteri no s’acompleix en absolut en el projecte posat a informació 
pública, ja que tots els espais per on es proposa el traçat en el terme 
municipal de Sabadell són espais que tenen diferents nivells de protecció 
pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS). 

Les classificacions dels espais afectats són: 

- Zona de valor forestal (clau 7.2) 

- Zona de valor agrari (clau 7.1) 

- Sistema de valor ecològic-paisatgístic (clau D.3) 

- Sistema de parc Agrari (clau D.4) 

- Sistema de cursos de rius (D.6) 

El traçat del gasoducte afecta en primer terme els camps de Ca n’Argeleguet i 
Ca n’ Ustrell classificats de zona de valor forestal (clau 7.2) i zona de valor 
agrari (clau 7.1). Posteriorment travessa el Bosc de Can Deu, declarat com 
Forest Protectora el 1992 per la Generalitat de Catalunya. Posteriorment 
afecta una zona declarada de valor ecològic-paisatgístic (clau D.3) que forma 
part del Parc Fluvial del riu Ripoll, sistema de cursos de rius (D.6). 

Després de travessar el riu Ripoll el gasoducte recupera la plana vallesana i 
travessa el boscos de la Torre Turull classificats de zona de valor forestal (clau 
7.2)  i el Torrent de Colobrers declarat de valor ecològic-paisatgístic (clau D.3) 
per després creuar una zona boscosa declarada zona de valor forestal (clau 
7.2) i posteriorment, abans d’entrar en el terme municipal de Sentmenat, 
afecta el Riu Tort declarat també de valor ecològic-paisatgístic (clau D.3). 

 

Quarta. 

Es considera el planejament urbanístic de manera totalment restrictiva i 
parcial. Certament el gasoducte transcorre per espais classificats pel PGMOS 
com a sòl no urbanitzable. Tanmateix, no considera les valoracions i 
condicions d’aquest sòl que determina el PGMOS. 
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El traçat proposat contravé diverses condicions i objectius fixats pel 
planejament vigent pel sòl no urbanitzable, determinats en el Text refós 
del Pla General, aprovat definitivament el 31 de juliol de 2000. 

L’art. 667 indica que el sòl no urbanitzable comprèn aquelles àrees del territori 
municipal caracteritzades pel seu interès agrari, forestal, ecològic o 
paisatgístic on el present Pla General no permet processos d'urbanització de 
caràcter urbà, per tal de potenciar la continuïtat i millora de les condicions 
naturals d'aquests sòls, els seus valors mediambientals i la seva funció 
d'espais oberts a l'entorn de la ciutat. L’ús global d'aquesta zona general és 
l'ús rural. 

A l’art. 668 del PGMOS descriu, entre altres, les finalitats que persegueix a 
través de la regulació del sòl no urbanitzable són les següents: 

- Preservar i promocionar la millora de les explotacions agràries i forestals. 

- Protegir els elements naturals més destacats o que defineixen l'aspecte 
 global del territori, preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics. 

- Establir la regulació dels diversos usos i les diverses activitats que es 
 puguin admetre en cada zona del sòl no urbanitzable de forma que no 
 malmetin els valors que es pretén protegir. 

- Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients 
 per a les edificacions destinades a habitatge rural, instal·lacions d'interès 
 públic i social, i aquelles destinades a l'execució i el manteniment de les 
 obres públiques, de manera que no trenquin l'equilibri de les diferents 
 zones del sòl no urbanitzable. 
 
A l’art. 680, en el seu punt 3, el PGMOS indica que en la tramitació de les 
autoritzacions per a instal·lacions d'utilitat pública o d'interès social, s'hauran 
d'observar les raons en què es basa la necessitat de situar la instal·lació en 
qüestió en el medi rural. 

També indica que s'haurà de demostrar expressament la inexistència de risc 
per a les zones veïnes, per tal d'impedir la reducció de terrenys agrícoles, 
forestals, les condicions naturals o els valors paisatgístics i culturals. 

El punt 4 de mateix article 680 del PGMOS indica que el projecte haurà 
d'incloure mesures per tal d'assegurar la minoració de l'impacte i la integració 
ambiental de les instal·lacions. 

En aquest sentit el projecte del gasoducte minora completament l’impacte 
real que tindrà la seva construcció. Conclou de manera falsa que els 
impactes desapareixeran del tot un cop finalitzada l’obra al considerar tan sols 
que el medi físic patirà alteracions temporals. 

Aquesta valoració, a banda de no ser certa pels greus efectes que tindrà sobre 
el medi tan en la fase de l’obra com posteriorment, posa de relleu la manca 
d’informació en que es basa el traçat proposat, al no valorar 
correctament l’elevada accidentalitat que presenta l’orografia per on preveu 
passar. 
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Cinquena. 

El projecte mostra una manca d’informació real del territori i no valora 
suficientment el que representa el creuament d’un gasoducte pel riu Ripoll, 
havent de salvar un gran desnivell, amb penya-segats de prop de 100 metres, 
la qual cosa obligaria a realitzar grans moviments de terres amb un elevat 
cost econòmic i un gran impacte ambiental.  

Tampoc no valora suficientment el sistema hídric que representa el riu Ripoll, 
amb la formació de terrasses, talussos i la flora i la fauna característiques 
d’aquest curs fluvial, qualificat de valor ecològic-paisatgístic (clau D.3). 

Per altra banda tampoc no té en compte les hortes dels marges del riu ni els 
elements patrimonials com la Sèquia Monar. 

 

Sisena. 

El projecte no té en compte els camins històrics del terme municipal de 
Sabadell afectats pel pas del gasoducte: 

- Camí de Sabadell a Manresa 
- Camí de Sabadell a Castellar Vell 
- Camí a Castellar del Vallès 
- Camí de Ripollet a Castellar del Vallès 

 

Setena. 

El document del projecte posa de manifest l’absolut desconeixement del 
territori i conté múltiples imprecisions de localització. 

Per exemple, emplaça el Parc Natural del Montseny en el límit amb el terme 
municipal de Terrassa. El riu Ripoll també el situa en el terme municipal de 
Terrassa. 

 

Vuitena. 

El projecte planteja que bona part del traçat del gasoducte circuli en paral·lel a 
l’anomenat Quart Cinturó o autovia Orbital. 

Cal tenir present que avui en dia la necessitat d’aquesta via està més que 
qüestionada i actualment no es coneix quin seria el seu traçat definitiu en cas 
de fer-se. 

 

Novena. 

La Llei d’Urbanisme determina la necessitat de fer un ús racional del territori i 
del medi ambient en pro d’un desenvolupament sostenible. Precepte que no es 
té en consideració en el projecte del gasoducte provocant un innecessari major 
consum de territori. 
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En base al què s’ha exposat  

 

SOL·LICITA: 

1. Que es tingui per presentades aquestes al·legacions i que se’m consideri 
interessat en l’expedient, a fi i efecte de ser informat de l’evolució de la 
tramitació del projecte. 

2. Que es tinguin en consideració les reflexions i els plantejaments realitzats 
en aquest escrit en relació al projecte. 

3. En conseqüència, que es modifiqui el traçat del gasoducte Martorell- 
Figueres, de tal manera que circuli per algun dels corredor de la xarxa 
viària o ferroviària existents com l’AP-7 o l’AVE, per tal d’evitar l’afectació 
dels espais naturals del terme municipal d’un alt valor natural, social, 
ambiental i socioeconòmic, de la mateixa manera, que s’evitarien noves 
servituds en el terreny i es promouria un ús més racional del territori. 

 

 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 
 
 
 
Sabadell, 8 d’abril de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Lluís Terradas Miarnau 

Director de l’Àrea de Indústria i Energia de la Delegació del Govern a 
Catalunya 

C/ Bergara, 12 – 3a planta  08202 Barcelona 
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