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Medi Ambient atura les obres dels
camins de la MAT en nou punts de
quatre municipis
Permisos ambientals El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha fet aturar a Red
ElÃ©ctrica les obres dels camins d'accÃ©s a la lÃ-nia de molt alta tensiÃ³ (MAT) en nou punts de la
comarca d'Osona, en espais protegits de Folgueroles, Sant SadurnÃ- d'Osormort, Vilanova de
Sau i TavÃ¨rnoles. La decisiÃ³ respon a una peticiÃ³ de la DiputaciÃ³ de Barcelona i del SÃ-ndic de
Greuges, en la que va instar a la Generalitat a investigar si els permisos ambientals estaven en
regla.
Red ElÃ©ctrica ho tÃ© tot en regla Aquesta decisiÃ³ tÃ© carÃ cter preventiu, ja que, en un principi, en
aquest camins no era necessari portar a terme una avaluaciÃ³ ambiental. Medi Ambient, a
instÃ ncies de l'Oficina TÃ¨cnica de Parcs Naturals de la DiputaciÃ³ de Barcelona, ha acordat
incloure'ls en els trÃ mits d'avaluaciÃ³ ambiental per "dotar les obres de les mÃ ximes garanties".
Continuen les obres de la MAT L'aturada correspon en total a menys d'un quilÃ²metre de
camins i no afectarÃ la resta d'obres de la MAT.Â Els trÃ mits ambientals sobre la ubicaciÃ³ de les
torres i el traÃ§at de la lÃ-nia elÃ¨ctrica estan en ordre des de l'any 2004 i son competÃ¨ncia del
Ministerio de Medio Ambiente. Ara, els tÃ¨cnics del DepartamentÂ estudiaran l'impacte ambiental a
la zona.Â Red ElÃ©ctrica ha acceptat aplicarÂ lesÂ recomanacions que se'n derivin d'aquesta
evaluaciÃ³, segons un comunicat del Departament (nota de premsa, a "llegir mÃ©s").
- Ã€udio: Joan Riera, alcalde de Vilanova de Sau, 1
(http://www.grupnaciodigital.com/territorials/arxius/osona/imatges/08_06/camins1.mp3)
- Ã€udio: Joan Riera, alcalde de Vilanova de Sau, 2
(http://www.grupnaciodigital.com/territorials/arxius/osona/imatges/08_06/camins2.mp3)
- MÃ©s informaciÃ³ sobre la peticiÃ³ del SÃ-ndic
(/?seccio=noticies&accio=veure&id=7977) - Darreres notÃ-cies publicades sobre la MAT
(/?seccio=noticies&accio=veure&id=8149)
Comunicat de Premsa
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Medi Ambient i Habitatge inclou a l'Avaluació d'Impacte Ambiental 9 camins d'accés a les
torres de la línia elèctrica de 400 Kv del traçat Sentmenat-Vic-Bescanó
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a instàncies de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona, ha decidit incloure 9 camins que serveixen per accedir a les torres
d?alta tensió al tràmit d'avaluació ambiental. En total sumen menys de mil metres i formen part del
projecte ?Camins d'accés a les torres de la línia a 400 Kv, tram Sentmenat-Vic-Bescanó?, avaluació
ambiental del qual correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Cal recordar que per
l'obertura d'aquests 9 camins aquest tràmit no és preceptiu, però s'ha acordat fer-ho per dotar les
obres d'execució de les màximes garanties ambientals.
Red Eléctrica Española ha acceptat aplicar les recomanacions que se'n derivin d'aquesta
Avaluació d'Impacte Ambiental, així com les mesures correctores o de restauració per a les
actuacions d'obertura d'aquests camins.
Recordem que els tràmits ambientals d'avaluació sobre la ubicació de les torres, el traçat de la línia o
el marcatge i desbrossada de la superfície de les plataformes ja compten amb la Declaració
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d'Impacte Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente del 2004, que és qui fa el seu seguiment.
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