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Estudi d’alternatives de les Línies Elèctriques d’Alta Tensió Bescanó-
Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia 
 
Avui, 18 de gener de 2007, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA), ha tingut lloc una roda de premsa per valorar i 
analitzar les conclusions de l’Estudi d’Alternatives de les Línies Elèctriques d’Alta Tensió 
Bescanó-Riudarenes i Bescanó Santa Llogaia, el qual es va encarregar a l’enginyeria 
tècnica Ingenieros Emetres, SL. 
 
L’objecte del present estudi és avaluar diferents escenaris de la xarxa de transport per al 
subministrament elèctric a les comarques gironines, determinar-ne els límits de 
proveïment energètic d’acord amb la dinàmica de creixement de la demanda i proposar 
alternatives raonables de traçat per a les noves línies elèctriques d’alta tensió. 
 
En aquest sentit, el CILMA ha avaluat 12 escenaris diferents de xarxa de transport per al 
subministrament elèctric a les comarques gironines. Per cadascun d’ells s’han determinat 
els límits de proveïment energètic d’acord amb la dinàmica de creixement de la demanda i 
amb l’alimentació necessària pel TGV. Els escenaris van des de la opció zero (xarxa 
actual) fins a la interconnexió, passant per diferents combinacions de xarxes de 220 i 400 
KV. 
 
Les conclusions fruit de l’anàlisi són : 
 

1- El ritme de creixement del consum no es pot satisfer a curt termini amb la xarxa 
actual però, de seguir aquest ritme, cap dels escenaris estudiats, ni tan sols el de 
l’interconnexió no ens garanteix subministrament més enllà del 2011. 

2- El debat que s’imposa no és el de MAT sí o MAT no, sinó que davant l’evidència 
que tenim un sostre energètic difícilment superable, tan sols queda la via de 
l’eficiència per frenar l’escalada de consums. En aquest context el debat polític és 
si la MAT ajuda a accelerar la inversió en eficiència o, pel contrari, dóna la falsa 
imatge que podem seguir creixent il·limitadament. 

3- L’estudi constata que el proveïment necessari a curt termini (2010) es pot satisfer 
amb diverses possibilitats, una de les quals és la interconnexió, però que també es 
pot satisfer sense aquesta interconnexió. 

4- L’estudi constata la necessitat de promoure la generació local en les zones més 
deficitàries que són l’Alt Empordà i la Costa Brava. El proveïment de Girona a 
través de la nova subestació de Bescanó queda resolt i fa innecessària  la central 
de cicle combinat prevista a Vilanna.  El model de centrals de gran envergadura no 
és l’òptim per l’Alt Empordà i la Costa Brava, ja que provoquen per si mateixes una 



saturació de la xarxa i tenen problemes de refrigeració per manca de cabal als rius. 
Cal doncs, avançar en la creació de petites centrals escampades al territori que 
siguin més eficients perquè puguin aprofitar el calor residual en zones residencials 
o industrials properes. 

5- L’estudi demostra que el soterrament és viable en zones planeres tot i que el seu 
cost augmenta en una relació de 1 a 7 i que les pèrdues podrien situar-se entre el 
10% i el 40% en funció de l’allargada soterrada.  

6- L’estudi demostra que el reforçament de la xarxa actual amb algunes de les 
opcions previstes permet el desmantellament de línies actuals que seran 
prescindibles, com ara la línia de D/C a 132 kV Juià-Salt, un tram de la línia D/C a 
220 kV Vic-Juià, ambdues travessen L’Espai d’Interès Natural de les Gavarres,  i 
també amb majors reserves la línia de D/C a 132 kV Juià-Figueres. 

7- L’estudi aporta millores de baix impacte que milloren molt l’estabilitat del sistema 
com la connexió de la subestació de Riudarenes amb la subestació de Sils o la 
connexió de la subestació de Bescanó amb la de Salt i Olot. 

8- Qualsevol dels escenaris que permeten satisfer la demanda a curt termini tindrà un 
impacte ambiental i paisatgístic important, especialment greu a la zona de 
Bescanó, per la confluència de línies, i a la zona de Canet d’Adri on el pas d’una 
nova línia no podrà evitar l’afectació a la gran densitat de masies existents. 

 
El CILMA no es decanta per cap de les opcions previstes, ja que qualsevol d’elles implica 
l’afectació a municipis. No obstant això, sí que és vol fer una crida al debat serè sobre la 
necessitat de deixar de banda les polítiques de creixement de l’oferta elèctrica per abordar 
les urgents i inevitables polítiques de gestió de la demanda, eficiència i generació local. 
 
Adjuntem Resum Executiu de l’Estudi d’alternatives de les línies elèctriques d’alta tensió 
Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa LLogaia 

 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
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