


�Urn Gen{1ralitat de Catalunya 
W1M Dep.artament de Territori i Sostenibilitat

Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medí Natural 

RESOLUCIÓ 
TES/ ...... ./2017, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de repotenciació de la línia de 
transport d'energia eléctrica a 220 kV, Adrall-Llavorsí, als termes municipals de Ribera 
d'Urgellet, Montferrer i Castellbó, Soriguera, Rialp i Llavorsí, promogut per Red Eléctrica 
de España, SAU (OT AALL20170006). 

-1 Antecedents
El 10 de gener de 2017, va tenir entrada al registre deis Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida la sol-licitud del Departament d'Empresa i
Coneixement per determinar la necessitat o no d'efectuar el tramit d'avaluació ambiental
del Projecte de repotenciació de la línia de transport d'energia eléctrica a 220 kV, Adrall
Llavorsí, als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer i Castellbó, Soriguera,
Rialp i Llavorsí.
El Projecte el promou !'empresa energética Red Eléctrica de España, SAU.
Aquesta sol-licitud s'acompanya del document ambiental del Projecte esmentat, signat
per la consultora Basoinsa, SL.

-2 Marc normatiu
L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix que
seran objecte d'una avaluació d'impacte simplificada qualsevol modificació de les
característiques d'un projecte de l'annex I o de l'annex 11, executat o en procés
d'execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medí ambient, i també•
els projectes que puguin afectar directament o indirectament espais de la xarxa Natura
2000.
Aquest Projecte modifica les característiques d'un supósit inclós en l'annex 1, i una gran
part de l'actuació (condicionament de camins) es duu a terme dins d'un espai de la �arxa
Natura 2000.

-3 Descripció del Projecte i del document ambiental
La proposta té per objecte reforc;ar la xarxa de transport d'energia eléctrica per tal de
millorar la seguretat del subministrament d'energia, així com per millorar les connexions
eléctriques internacionals.
El Projecte de repotenciació de la línia Adrall-Llavorsí es recull en la planificació
energética (Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d'energia eléctrica 2015-
2020) amb motivacions estructurals i que va estar sotmesa al tramit d'avaluació ambiental
estratégica.
La repotenciació de la línia comporta un augment de temperatura d'operació de la línia, i,
per tant, es requereix elevar l'alr;aria deis conductors per complir les distancies de
seguretat reglamentaries al terreny i als creuaments amb els serveis existents (telefonía,
carrete res, etc.).
La solució adoptada en el Projecte consisteix en un recreixement deis conductors de vuit
suports que formen part deis vans que estarien afectats per aquestes situacions.
També caldra portar a terme tales i podes puntuals en gran part deis vans de la línia, amb
l'objecte d'assegurar les distancies a la vegetació.
La taula següent descriu les principals actuacions que preveu el Projecte:

Actuació 
.Repotenciació de la línia de transport d'energia eléctrica a 220 kV, 
simple circuit, Adrall-Llavorsí 

Longitud 29,017 km 
Suports per 8 
recréixer 
















