
 
 
 

PLA D’EMERGÈNCIA ALTERNATIU PER AL 
SUMMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE LA COSTA BRAVA 

CENTRE 
 

Les línies d’alta tensió actuals poden sumministrar a la zona de la Costa Brava 
una potència de 130MW de forma nominal i també superiors de forma 
excepcional. Durant 1.733 hores de les 8.760 que té l’any, aquest consum 
s’acosta o supera molt lleugerament la seva potència nominal (130MW) i durant 
162 hores a l’any el consum arriba excepcionalment a puntes de fins a 150MW. 
Son les anomenades hores crítiques. Aquests dies es concentren sobretot entre 
el 15 de juliol i el 15 d’agost. L’horari crític és durant la franja de les 21h fins a 
les 23h. Aquest consum excepcional i la possibilitat de fallada en alguna de les 
línies d’alta tensió existents és l’argumentació que sosté tècnicament la 
polèmica línia d’alta tensió de les Gavarres.   
 
Des de fa dos anys, la companyia elèctrica ha reforçat les línies amb grups 
electrògens per poder realitzar el subministrament  amb normalitat en les hores 
puntes.  Aquest és un pla d’emergència basat en la gestió de l’oferta, en el que 
s’intenta cobrir la demanda sigui quina sigui. On davant de la impossibilitat – de 
moment -  de construir noves línies d’alta tensió s’opta per la generació “in 
situ”. 
 
L’aposta de la generació “in situ” de forma permanent –i no temporal com es fa 
ara -  és sens dubte l’alternativa al transport en alta tensió. Provoca menys 
impactes, no perjudica als municipis que no en son receptors però l’han de 
suportar i, sobretot, és més eficient i segura perquè no té pèrdues, ni està 
exposada a les inclemències metereològiques. Les fonts poden ser des del gas 
natural a l’aprofitament de la biomassa forestal, passant per l’energia solar. 
 
Més enllà del debat político-tècnic de si a la Costa Brava convé més la 
generació “in situ” o el transport en alta tensió, l’Associació de Naturalistes de 
Girona (ANG) apunta unes mesures complementàries al pla d’emergència de la 
companyia elèctrica que poden sol·lucionar el dèficit no només d’aquest estiu, si 
no també, dels propers anys. Aquestes mesures les anomenem “Pla 
d’emergència alternatiu” perquè a diferència del de la companyia no es basa en 
la gestió de l’oferta, si no en la gestió de la demanda.  
 
Donat que la franja horària crítica és nocturna, es considera prioritari actuar 
sobre el principal focus de demanda en aquest horari, que és l’enllumenat 
públic. El consum anual de l’enllumenat públic de la Costa Brava centre s’ha 
estimat de la següent forma: 



Cassà de la Selva ..................................... 0,8 milions de kW/h 
Llagostera ............................................... 0,2 milions de kW/h 

  Santa Cristina d’Aro  .............................. 0,4 milions de kW/h 
  Sant Feliu de Guíxols .............................. 1,7 milions de kW/h  

Castell - Platja d’Aro  ............................. 2,9 milions de kW/h 
  Calonge i St. Antoni ................................ 0,7 milions de kW/h 
  Palamós ................................................... 2,0 milions de kW/h 
  Mont-ras .................................................. 0,1 milions de kW/h 
  Palafrugell  .............................................. 3,2 milions de kW/h 
  La Bisbal ................................................. 0,9 milions de kW/h 
  Begur .......................................................     0,6 milions de kW/h 
  Pals .......................................................... 0,6 milions de kW/h 

Bagur ....................................................... 0,4 milions de kW/h 
L’Escala .................................................... 1,7 milions de kW/h 

  Altres Baix Empordà..................................... 0,9 milions de kW/h 
  Blanes ..................................................... 1,8 milions de kW/h 
  Lloret ....................................................... 3,4 milions de kW/h 
  Tossa ....................................................... 0,4 milions de kW/h 
   
  TOTAL consum  anual............................ 22,7 milions de kW/h 
  Cost actual de la despesa anual en enllumenat 
  Públic a tots aquests municipis .............. 385.900.000.000 ptes. 
 
Exceptuant el cas de Sant Feliu de Guíxols, on la substitució de làmpades de 
baix consum està força avançada, la resta de municipis disposen de làmpades 
de vapor de mercuri d’alta pressió (VMAP) en un 90% del punts de llumenària. 
Si aquestes làmpades es substituïssin per vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) 
l’estalvi seria d’un 65% del consum. D’un 75% si es substituissin per vapor de 
sodi de baixa pressió (VSBP), de menor qualitat cromàtica que l’anterior però 
ideal per a carreteres o iluminacions perifèriques. Cal esmentar a més que les 
làmpades de vapor de sodi, a diferència de les de mercuri, no contenen residus 
tòxics i perillosos en la seva composició. Així doncs, considerant tant sols 
l’estalvi de les làmpades de alta pressió, i sense tenir en compte els consums de 
St. Feliu de Guíxols on en bona part ja s’han introduït, l’estalvi anual seria el 
següent: 
 
 Consum anual (sense St. Feliu) actual. .............. 21 milions de kW/h 
 Consum anual amb làmpades de VSAP 
 (sense St. Feliu) ................................................. 7,35 milions de kW/h 
 Estalvi net en potència ....................................... 13,65 milions de kW/h 
 Estalvi net en ptes .............................................. 232.050.000 ptes. 
 
Aquesta mesura de fàcil implantació pot ser complementada amb la introducció 
de sistemes automàtics d’apagada parcial – a partir de certes hores de la nit – o 
amb reductors electrònics del flux lluminòs.  Aquests sistemes també son de 
fàcil implantació i produeixen estalvis d’un 30 i un 40% respectivament. 
Utilitzant ambdues mesures l’estalvi resultant seria el següent: 
 
 Consum anual amb làmpades de VSAP (inclòs St. Feliu)..... 9,05 milions de kW/h 
 Consum anual amb làmpades de VSAP i apagada parcial 

(inclòs St. Feliu) .............................................................. .... 6,335 milions de kW/h 
Consum anual amb làmpades de VSAP i reductor de  
flux lluminòs (inclòs St. Feliu) ........................................ .... 5,43 milions de kW/h 
Estalvi anual net en ptes ..................................................... 293.590.000 ptes 
 



L’estalvi net en aquest darrer cas seria quasi del 80% respecte del consum 
actual, amb un estalvi econòmic anual gens menyspreable. Donat que la 
inversió necessària seria aproximadament d’uns 1000-1200 milions de ptes. en 
quatre anys s’hauria amortitzat la inversió. Termini que podria veure’s reduit a 
la meitat si el pla s’inclogués en el programa de la gestió de la demanda de 
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro Energèticos que arriben a cobrir entre 
un 40 i un 60%.  
La resta de la inversió (600 milions de pessetes) podrien obtenir-se del nou 
programa de l’Instituto de Credito Oficial específic per a projectes d’eficiència i 
energies renovables amb un interés Euribor-4 punts, és a dir al 0,8% d’interés. 
Unes condicions molt avantatjoses que permetrien retornar la inversió feta pels 
ajuntaments còmodament a mesura que s’anés amortitzant. 
 
L’estalvi resultant amb aquestes fàcils mesures és de 17,27 milions de kW/h 
anuals. El que, a part de suposar prop de 300 milions d’estalvi anuals, permet 
alliberar 17 MW de potència en les línies actuals. Més del triple de la potència 
que la companyia preveu instal·lar en forma de generadors en el seu pla 
d’emergència. 
 
En aquest cas el nombre d’hores que el sistema funcionaria a la seva potència 
nominal es reduiria a només un centenar d’hores i a menys d’un centenar es 
reduirien les hores crítiques. Fet que permetria considerar de nou com a segura 
la xarxa de distribució en alta tensió actual. 
 
Cal tenir en compte que amb aquestes mesures no s’esgoten les possibilitats de 
gestió de la demanda, que podrien ser complementades amb d’altres com la 
eficiència en instal·lacions municipals (poliesportius, piscines, biblioteques, 
escoles, etc), instal·lacions hoteleres, comerços, discoteques, etc. Especialment, 
és important destacar la incidència que podria tenir una campanya de 
sensibilització entre el gremi d’hosteleria per tal de no usar – o reduir el seu ús 
– els aires acondicionats durant la franja horària crítica de 21h a 23h.   
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