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1 - INTRODUCCIÓ 

La interconnexió elèctrica prevista entre França i Espanya mitjançant una línia aèria doble circuit de 

400 kV (coneguda com a línia de  Molt Alta Tensió - MAT) al seu pas per les comarques gironines ha 

generat un debat social completament justificat a causa de l’important afectació ambiental que 

representa. Aquesta línia de transport elèctric requereix la instal·lació d’infraestructures puntuals però 

de grans extensions anomenades subestacions, separades aproximadament cada 20 km al llarg de la 

seva traça. Les seves funcions són múltiples, tot i que les més importants són la de transformació a 

tensions inferiors i la de connexió de xarxes. El volum i l’espai d’implantació de les subestacions són 

proporcionals a la tensió de la línia, i per tant les de la MAT tindran dimensions considerables. 

 

El present estudi té per objecte realitzar una breu valoració tècnica dels impactes ambientals i de les 

mesures correctores (sense pretendre realitzar un estudi d’impacte ambiental) de les cinc 

subestacions previstes per la nova línia de 400 kV al seu pas per les comarques gironines. Són cinc 

infraestructures que poden generar un impacte mediambiental important als municipis afectats per la 

seva implantació. Un altre aspecte valorat és la possibilitat de compactació o soterrament inherents a 

l’aplicació de les darreres tecnologies. 

 

L’àmbit de l’estudi el constitueixen els municipis on Red Eléctrica de España, SA (REE) ha previst 

implantar les subestacions del tram Bescanó – Santa Llogaia d’Àlguema i del ramal de Riudarenes. 

Aquests municipis són els següents: 

 

• Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà); 

• Bescanó (Gironès); 

• Sant Julià de Ramis (Gironès); 

• Juià (Gironès); 

• Riudarenes (Selva); 

 

Un cop descrits la situació actual, els antecedents i propostes del projecte, els primers capítols 

d’aquest estudi consisteixen en la recerca del Know how internacional en la concepció i disseny de 

les subestacions i la mitigació dels impactes que generen. Es dóna especial importància a les 

tecnologies més compactes o soterrades per altes tensions arreu del món. Així, es presenta un recull 

tecnològic en quant a la tipologia, esquema, i principals elements d’una subestació d’alta tensió i 

s’inclouen exemples de realitzacions existents.  
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Als capítols següents es presenta una identificació dels principals impactes inherents a la implantació 

d’una subestació d’alta tensió amb propostes i exemples de tècniques de mitigació. 

 

Finalment, es realitza l’anàlisi particular de cadascuna de les cinc subestacions proposades a l’àmbit 

d’estudi, així com l’estudi de les possibilitats de soterrament, compactació o altres millores per a la 

minimització dels impactes mediambientals. S’inclouen també propostes per a la reducció al màxim 

dels impactes en les previsibles estacions de compensació del tram a corrent altern derivades de les 

opcions 3A i 3B de l'”Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la MAT” que el 

CILMA1 va encarregar a Fractàlia i que té data de juliol de 2008. 

 

A l’annex 1 es presenta un recull d’exemples rellevants de subestacions executades arreu del món. 

                                                      

 

 

 

 

 
1 CILMA – Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
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2 - ANTECEDENTS 

Segons la vigent planificació elèctrica constituïda pel document aprovat pel Consell de Ministres 

anomenat “Planificació dels sectors d’electricitat i gas. Desenvolupament de les xarxes de transport 

2002-2011”, la necessitat de millora de la capacitat de les xarxes elèctriques en l’àmbit d’estudi és 

primordial, degut a les carències actuals i a la previsió de creixement futur. D’una forma resumida, la 

planificació ministerial de la interconnexió i el tram català de la MAT presenta una doble justificació:  

 

• Garantir l’abastament de les comarques gironines isolades elèctricament de la resta  i 

permetre l’abastament via França; 

• Permetre l’alimentació del Tren d’Alta Velocitat (TAV) en el tram Barcelona-frontera francesa. 

 

Actualment, la proposta de la REE respecte al tram Santa Llogaia d’Àlguema – Sant Julià de Ramis 

– Bescanó es troba reflectida en un “Avantprojecte de la línia de transport d’energia elèctric a 400kV 

doble circuit Bescanó-Ramis-Santa Llogaia”. Quant al ramal Riudarenes, la proposta de la REE es 

troba en el “Projecte d’execució de la línia  aèria de transport d’energia elèctrica a 400kV”. 

 

El sistema elèctric existent en l’àmbit d’estudi disposa en la actualitat d’un doble circuit de 220kV 

entre Vic i Juià que es preveuria retirar parcialment, tot i que en el mapa de transport d’energia 

elèctrica de la REE de 2008 aquesta línia encara es manté en la seva totalitat. No obstant, en 

l’Avantprojecte de la REE es preveuria mantenir aquest doble circuit de 220kV només entre Bescanó i 

Juià. 

 

Els circuits Vic/Sentmenat - Bescanó es troben en fase d’execució a dia d’avui. 

 

La nova línia de 400kV de doble circuit entre Bescanó i Santa Llogaia, actualment en fase de 

tramitació, es planteja inicialment com aèria en corrent altern segons la proposta de la REE (s’entén 

com aèria en la major part del seu traçat). El seu recorregut es mantindria aproximadament paral·lel a 

les traces del doble circuit existent de Bescanó-Juià i paral·lel també al doble circuit existent de 132kV 

entre Juià i Figueres. El ramal de Riudarenes de 400kV doble circuit està igualment en fase de 

tramitació i es preveu de la mateixa forma aeri en corrent alterna segons REE. 

 

Les subestacions intermèdies de Sta. Llogaia d’Àlguema i de Riudarenes serien utilitzades per 

l’alimentació del TAV. A més, la subestació de Sta. Llogaia serviria també per reforçar la xarxa de 

distribució a 132kV de la part nord de la província de Girona mitjançant un transformador 

400kV/132kV.  
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Figura 1 - Esquema de les línies de transport 

d’energia elèctrica de la REE. Font: elaboració 

pròpia segons el Mapa de Transport 2008 de la 

REE 

 

Segons el projecte de REE, la nova subestació de Sant Julià de Ramis transformaria de 400/220kV 

permetent la millora de la garantia del subministrament i qualitat del servei de la demanda depenent 

de Juià i alhora facilitaria la connexió de nova generació a una zona molt deficitària. 

 

A la subestació de Juià es preveu una nova connexió de 220kV amb la subestació de Sant Julià de 

Ramis. L’arribada de la línia de 220kV DC Bescanó - Juià es mantindria.  

 

Amb anterioritat al present estudi, la Diputació de Girona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient (CILMA) va encarregar a FRACTÀLIA, consulturia i estudis Ambientals SL, un “Informe de 

viabilitat tècnico-econòmica del soterrament de la línea d’alta tensió en el corredor d’infraestructures 

de Girona. TRAM BESCANÓ - SANTA LLOGAIA I RAMAL DE RIUDARENES”, el qual s’ha acabat de 

redactar amb data de juliol de 2008. En aquest informe s’han estudiat les diferents alternatives 

tècniques a la solució proposada per la R.E.E., i principalment el soterrament de la línia. S’ha elaborat 
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també una valoració de les diferents alternatives considerant els costos directes i indirectes de les 

infraestructures. 

 

Entre altres alternatives estudiades, la Diputació de Girona ha retingut per l’estudi de les subestacions 

les dues alternatives objecte del present estudi que es detallen a continuació: 

 

• Alternativa 3A: aquesta alternativa al plantejament de la R.E.E. consisteix, d’una banda, en 

soterrar el tram Sta. Llogaia – Bescanó en corrent altern (CA) aprofitant el corredor 

d’infraestructures existent de les línies elèctriques actuals per un costat, i per una altra banda, 

en eliminar la subestació de Ramis plantejada per la R.E.E ampliant en compensació  la 

subestació existent de Juià a 400 kV.  

• Alternativa 3B: consisteix en soterrar el tram Sta. Llogaia – Bescanó aprofitant el corredor de 

l’autopista AP-7, eliminant de la mateixa forma que en l’alternativa 3A la subestació prevista de 

Ramis i ampliant la subestació existent de Juià a 400 kV. 

 

Ambdues alternatives contemplen el soterrament en corrent alterna del ramal de Riudarenes, així 

com estacions de compensació de l’energia reactiva. 

 
 

 

 

Figura 2 - Esquema de la proposta “Alternativa 

3” pel transport d’energia del CILMA. Font: 

elaboració pròpia a partir de l’estudi del CILMA. 
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Quant a les alternatives per a les subestacions, es pot considerar que les dues alternatives descrites 

anteriorment són idèntiques a l’escala de l’estudi que ens ocupa. 

 

Per altra banda, el Sr. Mario Monti, Coordinador de la interconnexió elèctrica França-Espanya, en el 

seu informe final datat de 18 de juny del 2008, aposta formalment pel soterrament de la línia de 

400kV entre Santa Llogaia i Baixàs a la part francesa. 

  

El Sr. Monti preconitza en el seu informe final el soterrament total de la línia en corrent continu entre 

les subestacions de Baixàs (França) i de Santa Llogaia, utilitzant en la mesura del possible corredors 

d’infraestructures existents. Aquesta solució sembla segons el Sr. Monti representar el millor 

compromís tècnic, econòmic i ambiental, considerant les poblacions locals en el context específic 

d’una interconnexió entre dos grans sistemes elèctrics. L’opció del corrent continu sembla ser la millor 

alternativa atès que les distàncies de soterrament en alta tensió són importants.  

 

Posteriorment a l’aprovació de l’informe del Sr. Monti, França i Espanya han signat à Saragossa el dia 

27 de Juny de 2008 un acord de cooperació on es preveu, entre d’altres, avançar amb la solució 

recolzada pel coordinador europeu. 

 

Respecte al tram que ens ocupa, el Sr. Monti també ha redactat un informe relatiu a la possibilitat de 

prolongar al sud de Sta. Llogaia la interconnexió Espanya - França soterrada anomenat “Analyse de 

la possibilité de prolonger à sud de Sta. Llogaia la liaison transfrontalière enfouie” de juny de 2008. El 

Sr. Monti conclou enumerant, sense realment quantificar, els nombrosos inconvenients i la 

complexitat associada tant en corrent continu (CC) com en corrent altern (CA), tant en l’execució com 

en l’explotació. L’autor afegeix que aquest soterrament seria avantguardista a escala mundial i que la 

seva fiabilitat seria dubtosa. Així, acaba recolzant la proposta de la REE dient que la solució més 

interessant tècnicament pel tram català és l’alternativa aèria de 400kV. 

 

Tant si es fa la línia de molt alta tensió soterrada o aèria, la construcció de subestacions és inevitable. 

El present estudi pretén ser una eina de recolzament i orientació per vetllar per tal que el seu disseny 

sigui respectuós amb el medi i el més compacte possible considerant uns possibles escenaris. 
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3 - DESCRIPCIÓ DELS ESCENARIS CONSIDERATS 

La MAT consisteix en l’execució d’una nova interconnexió elèctrica entre França i Espanya mitjançant 

una línia de 400 kV Doble Circuit (DC) aèria en corrent altern. Tenint en compte que la interconnexió 

entre Baixàs (Roselló) i Santa Llogaia (Alt Empordà) es farà soterrada i en corrent continu (segons 

l’acord ratificat pels governs espanyol i francès i d’acord amb l’informe final del Coordinador europeu 

Mario Monti del CESI), en el present estudi s'han considerat les següents alternatives : 

 

1) Tram Bescanó - Ramis – Sta. Llogaia de 400kV en doble circuit, aèria i en corrent altern (CA). 

Ramal Riudarenes de 400kV DC aeri en CA. 

ó 

2) Línia Bescanó – Sta. Llogaia i ramal de Juià soterrades en CA. Ramal Riudarenes soterrat en CA. 

 

Per totes les alternatives s’ha considerat que la línia d’interconnexió de Baixàs arribaria a Sta. Llogaia 

soterrada en corrent continu per tant s’ha previst la necessitat de subestacions de transició 

aèria/soterrat i de conversió CC/CA.  

 

Per tant, a nivell de les subestacions de la REE s’han considerat les configuracions següents: 

 

• Santa Llogaia d’Àlguema :  

Escenari REE: Arribada soterrada en CC. Conversió CC/CA; transició soterrat – aèria. Sortida 

en CA 400kV DC.  

Escenari CILMA: Arribada soterrada en CC. Conversió CC/CA. Sortida soterrada en CA. 

Subestació de compensació d’energia reactiva. 

 

• Sant Julià de Ramis: 

Escenari REE: Arribada aèria CA 400kV DC. Sortida de 400kV aèria DC. Transformació 

220kV.  

Escenari CILMA: S’elimina aquesta subestació. 

 

• Bescanó:  

Escenari REE: Arribada aèria CA 400kV DC. Sortida de 400kV aèria  DC. Transformació 

220kV. 

Escenari CILMA: Arribada soterrada 4000kV en CA. Sortida aèria 400kV DC CA. Transició 

soterrat - aèria. Subestació de compensació d’energia reactiva. Transformació 220kV. 

 

• Juià:  

Escenari REE: Arribada aèria de 220kV en CA. 
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Escenari CILMA: Ampliació de la subestació existent a 400kV. Dues entrades soterrades 

a 400kV en CA i 2 (+1) transformacions a 220 kV. Eliminació de l’arribada de la línia de Vic 

220kV DC i CA. 

 

• Riudarenes:  

Escenari REE: Arribada aèria de 400kV DC en CA. 

Escenari CILMA: Arribada soterrada de 400kV CA.  

 

Al present estudi només es tracten les instal·lacions de la titularitat de REE. Cal mencionar però que 

la companya distribuïdora (FECSA Distribucions) necessitarà alguns parcs de transformació-

distribució i ADIF el parcs d’alimentació del TAV (a Sta. Llogaia i Riudarenes). A priori aquests parcs 

seran adjacents a les subestacions de la REE. 
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4 - ESTAT DE L’ART: RECULL TÈCNOLÒGIC 

4.1 - Introducció 

En aquest capítol es presenta l’estat de l’art de les subestacions d’alta tensió i s’elabora un recull 

tecnològic de les tipologies, esquemes, principals components i solucions. 

 

Les subestacions serveixen principalment per a transformar la tensió i/o la freqüència, transmetre i 

redistribuir el corrent elèctric i protegir a les persones i instal·lacions. Estan destinades a la 

transformació i distribució de l'energia elèctrica i a la connexió entre dos circuits o més.  

 

Existeix dues grans categories de subestacions d’alta tensió : 

 

• Les subestacions de transformació; 

• Les subestacions d’interconnexió. 

 

Les subestacions de transformació permeten passar d’un nivell de tensió donat a l’entrada a un 

nivell de tensió major o menor de sortida (respectivament s’anomena transformació d’elevació o 

d’abaixament). En general, s’augmenta la tensió en sortida d’una central per disminuir les pèrdues on 

s’implementen estacions elevadores i es disminueix les tensions amb estacions d’abaixament a 

l’aproximació dels centres de distribució. Els centres de distribució són per exemple les urbanitzacions 

i les aglomeracions. Les subestacions de transformació previstes en l’àmbit del traçat en estudi són 

d’abaixament. 

 

Les subestacions d’interconnexió són nusos de la xarxa elèctrica. Permeten la connexió de 

diferents seccions de la xarxa. Hi desemboquen una o més línies emprades per a connectar entre 

elles dues o més xarxes. Permeten una major seguretat del subministrament. 

 

Els components principals que constitueixen una subestació són: 

 

• Les barres: elements conductors entre components; 

• Els disjuntors: serveixen bàsicament per tallar el corrent, són interruptors que obren 

automàticament un circuit quan la tensió o el corrent d'aquest pren un valor que resta fora d'un 

interval prefixat; 

• Els seccionadors: serveixen per aïllar parts de la subestació com un interruptor de 

connexió/desconnexió; 
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• Connexió de terra (i respectiu seccionador): permeten d’assegurar que una secció de la 

subestació està al potencial de terra per protegir-la de corrents prejudicials; 

• Els transformadors de potencia que eleven o abaixen les tensions; 

• Els elements de medició (de corrent,  de tensió o ambdós). 

 

Per controlar una subestació es necessita també d’una instal·lació de control o comandament, que si 

la tensió és molt alta ocupa un edifici sencer. Aquestes instal·lacions permetent el control i la detecció 

de problemes dels diferents aparells. 

 

Es presenta a continuació el esquema i els elements base d’una subestació d’alta tensió 

convencional, en aquest cap convencional tipus intempèrie de transformació 132kV/66kV: 

 

 
Figura 3 - Esquema i elements d’una subestació convencional tipus intempèrie amb transformació 

132kV/66kV.  
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4.2 -  Tecnologia de subestacions 

4.2.a - INTRODUCCIÓ 

Quant a les diferents tecnologies existents per la concepció de subestacions d’alta tensió es pot 

considerar que n’existeixen les següents : 

 

- Tecnologia AIS – Air Insulated Switchgear : són les més convencionals, l’aire és utilitzat 

com aïllador dels components. Se’n diu també “subestacions d’intempèries”; 

- Tecnologia GIS – Gas Insulated Switchgear : El gas, típicament l’SF6 és utilitzat com a 

aïllador dels diferents components;  

- Tecnologies HS/HIS -  (Hybrid Substation o Highlhy Integreted Substation) : És una 

solució hibrida/mixta de les anteriors. Alguns components o mòduls són encapsulats i aïllats 

mitjançant gas (típicament l’SF6) i les barres aïllades amb aire segons la tecnologia 

convencional AIS. Així s’aconsegueix compactar els disjuntors, els seccionadors, els 

seccionadors de posada a terra, o els equips de transformació mitjançant un encapsulat en 

SF6. A vegades se’n diu també “solucions compactes”, “mixtes”, CAIS (Compact AIS), o GIM 

(Gas insulated moduls). Com alternativa es pot trobar també el cas que les barres utilitzen la 

tecnologia GIS amb uns components convencionals AIS. Aquesta tecnologia es pot anomenar 

de GIB (Gas Insulated Busbar). 

 

Pel que fa a l’impacte visual, les subestacions es poden classificar de la següent forma: 

 

- Exteriors convencionals: són tipus AIS, són les que provoquen sense dubte el major 

impacte ja que són totalment exteriors i ocupen la major superfície possible; 

- Interiors blindades (o encapsulades): són tipus GIS totalment interiors. Poden esser inclús 

soterrades. És la solució més avantatjosa a nivell de minimització dels impactes. Es poden 

distingir algunes diferencies de compactació si els transformadors o altres elements estan 

aïllats amb gas SF6 en lloc d’oli (GIT – Gas Insulated transformer en lloc de OIT – Oil 

Insulated transformer, etc.). 

- Solucions mixtes de les dues primeres AIS/GIS: Corresponen al tipus HIS. Aquestes 

poden ser solucions exteriors híbrides: totalment exteriors amb tecnologia GIS d’un o més 

components o mixtes blindades amb els equips de control interiors i els altres components 

GIS exteriors. Són solucions intermèdies en quant a l’impacte visual. 

 

Com s’ha pogut constatar, a cadascuna de les tecnologies correspon una tipologia i intensitat 

d’impacte visual. En funció de l’intensitat de l’impacte provocat per ordre creixent tenim: 

 

- La tecnologia GIS – Blindada; 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Memòria revA.doc 

Memòria Pàgina 21 de 80 

 

 

 

- La tecnologia HIS/HS – Mixta; 

- La tecnologia AIS – Convencional. 

 

Es presenten a continuació amb més detall les tecnologies mares AIS i GIS, ja que la HIS tindrà els 

avantatges i inconvenients de les dues. Cal fer més èmfasi en la tecnologia GIS, més compacte i més 

respectuosa mediambientalment, i que a dia d’avui està començant a substituir progressivament la 

tecnologia tradicional AIS. 

 

4.2.b - SUBESTACIONS tipus AIS (Air Insulated Switchgear: Components  aïllats amb aire) 

Les subestacions d’aïllament a l’aire són vulgarment anomenades subestacions convencionals, AIS 

(Air Insulated switchgear) o de intempèries. Són de menor cost inicial i les més implantades a les 

zones rurals de tot el món. En aquestes subestacions tots els elements són exteriors i és l’aire que 

funciona com aïllador entre components. Per tant, els components han de respectar una certa 

distància de seguretat, el que implica que es necessiti una gran superfície d’implantació. És la solució 

que es considera en el casos de baix pressupost i on no es prioritza l’entorn i la integració. És la 

solució menys respectuosa mediambientalment.  

 

En definitiva, podem dir que presenta els següents inconvenients: 

 

• és més antiestètica; 

• és més sorollosa; 

• necessita més espai disponible; 

• és menys segura. 

 

No obstant, presenta el següents avantatges : 

 

• és la menys costosa inicialment; 

• és la de més fàcil manteniment. 

  

Es presenten a continuació algunes fotografies de subestacions AIS: 
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Fotografia 1 – Subestació exterior PLATEA a Teruel. Font: Endesa (JT08 CIGRE) 

 

 

Fotografia 2 - Subestació exterior convencional. Font: Endensa (JT08 CIGRÉ 2008) 

 

Les preocupacions mediambientals dels últims anys fan que aquesta tecnologia, i sobretot per a l’alta 

tensió, es realitzi cada vegada menys, deixant pas a solucions GIS (si el pressupost ho permet) o si 

més no a una solució mixta HS o HIS, per aconseguir una major compactació i integració. Aquests 

últims són aspectes claus per la minimització dels impactes d’una subestació. 

 

4.2.c - SUBESTACIONS tipus GIS (Gas Insulated Switchgear: Components aïllats amb gas) 

Aquestes subestacions són d’aïllament gasós i s’anomenen GIS (Gas Insulated Switchgear); se’n 

diuen també “blindades” o “encapsulades”. Les subestacions GIS són aquelles en que l’aïllament dels 

diferents components s’aconsegueix mitjançant la presència d’un gas, a l’inrevés de les AIS que ho 

aconsegueixen amb l’aire lliure deixat entre components. 

 

Les subestacions GIS han demostrat la superioritat del seu rendiment en els últims 40 anys i són 

extensament empleades en mitjana i alta tensió. Entre altres característiques, la seva fiabilitat i 

compacitat són les raons principals del seu èxit i de les seves nombroses aplicacions. Sense dubte 

aquest tipus de subestació és la més respectuosa mediambientalment perquè minimitza els impactes 

ambientals. Es fan evidents els avanços tecnoecològics en el nou desenvolupament d’aquests 

sistemes. Actualment, aquests s’implanten principalment en zones urbanes o en zones rurals que 

presenten una importància mediambiental. Sovint s’ha verificat que la seva implantació depèn de la 

pressió i de la voluntat sociopolítica implicada. 
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La tecnologia GIS també ha tingut la seva evolució. Cada vegada les instal·lacions són més 

compactes i fiables. Es poden distingir les instal·lacions GIS convencionals de les instal·lacions GIS 

més modernes totalment aïllades amb gas que encapsula la totalitat dels elements.  

 

Les actuals subestacions GIS d’aïllament amb gas estan constituïdes, com les convencionals, per un 

conjunt de components com ara els disjuntors, seccionadors, el seccionador de posada a terra i els 

aparells de mesura. Aquests elements es troben connectats entre sí per un circuit de barres 

metàl·liques. Degut al seu vincle, els elements són indissociables. La majoria de les subestacions 

tipus GIS es basen en un mateix principi: els components i la connexió es troben totalment confinades 

sota una aïllador metàl·lic (sovint alumini) que conté SF6 sota pressió. 

 

Per evitar la contaminació d’un component à l’altre en cas d’arc elèctric, les subestacions GIS estan 

dividides en compartiments estancs. Dues membranes de seguretat permeten d’evacuar eventuals 

sobrepressions als dipòsits. 

 

Segons es mostra a la Figura 4, les GIS són constituïdes essencialment per: 

 

1. : Barres; 

2. : Seccionador de barres;  

3. : Seccionador de posada a terra; 

4. : Transformador de corrent; 

5. : Disjuntor; 

6. : Transformador de corrent; 

7. : Seccionador de posada a terra; 

8. : Seccionador de desconnexió; 

9. : Posada a terra; 

10. : Transformador de tensió; 

11. : Final estanc de cable 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Parts d’una 

substació GIS. Font: Toshiba 
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Les GIS poden ser totalment interiors o soterrades. Interiorment les subestacions tipus GIS presenten 

el següent aspecte: 

 

 

Fotografia 3 – Exemple d’equips GIS (vista interiorment). Font: Toshiba: GIS/GCB Gas insulated 

Switchgear 

 

Exteriorment poden integrar-se perfectament amb el seu entorn o es poden ocultar gairebé 

completament. En aquest sentit es troba el cas no urbà, perfectament integrat, de la subestació de 

Baquèira a la Vall d’Aran situada als peus de la pista d’esquí: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4 – Primer pla de la subestació 

de Baquèira (Endesa) a la Vall d’Aran 

situada als peus de les pistes d’esquí i 

perfectament integrada.  Font: Panoramio  

 

    

Fotografia 5 – Subestació de Baquèira (Endesa) al Vall d’Aran situada als peus de les pistes d’esquí i 

perfectament integrada.  Font: Endesa (JT08 CIGRÉ) 
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A la fotografia següent es pot apreciar un altre exemple d’integració d’una subestació tipus GIS, no 

forçament en zona urbana. 

 

 

Fotografia 6 – Aspecte d’una subestació GIS. Vista exterior. Font: CIGRE A2-218, 2008 

 

Com s’ha comentat anteriorment, dins de la tecnologia GIS es poden distingir alguns matisos que 

poden contribuir a una major compactació de les instal·lacions. Les recents subestacions d’alta tensió 

s’han desenvolupat darrerament utilitzant controladors digitals, monitoritzacions modernes i 

tecnologies de diagnosis avançades. Aquesta tipologia de subestacions GIS combina seccionadors, 

connexions de terra i interruptors en un únic recinte. Amb això s’aconsegueix una reducció en volum i 

en pes dels equips de commutació del 50% en relació a un sistema GIS convencional. Si comparem 

amb la tecnologia AIS, s’aconsegueix un 60% de reducció d’espai necessari i 40% en temps 

d’instal·lació. La maniobrabilitat s’aconsegueix degut a la portabilitat de les instal·lacions. 

 

Segons el CIGRE 23-101, l’espai necessari per una subestació de 275kV amb 900MVA del tipus 

convencional és de 10Ha, al pas que només es necessitarien entre 2 a 3 Ha del tipus GIS. Segons un 

estudi al Japó, les companyes elèctriques japoneses han arribat a la conclusió que unes subestacions 

interiors/soterrades totalment concebudes amb aïllament gasós tant en GIS (equips de commutació 

amb aïllament gasós) com en GIT (transformadors amb aïllament gasos) i GIRe (reactors a aïllament 

gasós) són més avantatjoses. Es presenta a continuació algunes de les seves característiques i 

particularitats més rellevants:  

 

• la no inflamabilitat dels equips de la subestació: GIT, GIRe I GIS ofereixen excel·lents 

garanties per subestacions soterrades en àrees densament poblades. En aquest sentit es 

minimitza l’ús dels equips de lluita antifoc de la subestació. Al contrari que en equips amb oli 

es poden col·locar GITs i GIRes en un mateix compartiment ja que no són inflamables i no són 

explosius. S’optimitza força en matèria d’espai. Es presenta a continuació la distribució d’una 

subestació totalment realitzada amb aïllament gasós (GIS, GIT i GIRe): 
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Figura 5 - Esquema d’una subestació soterrada de 275kV en un àrea metropolitana de Japó, 

completament aïllada amb gas (GIS, GIT i GiRe) . Comparació amb l’espai ocupat per una GIS 

convencional amb OIT. Font: Toshiba. 

 

• Millora de la compacitat deguda a la consistència de l’aïllament: Concebent tots els elements 

amb aïllament gasós s’estalvia més espai ja que les connexions entre elements són més 

senzilles; 

• Flexibilitat d’esquema de les subestacions: No es necessari separar els elements, el que 

confereix a la tecnologia d’aïllament gasós una gran flexibilitat i adaptabilitat; 

• Reducció de cost per reducció de l’alçada de les plantes i de l’espai: es pot reduir l’alçada fins 

a 2,5-3 metres (300kV). S’estima una reducció en 30% del volum el que implica una reducció 

de cost del 15%. A continuació s’exemplifica la reducció de volum. 
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Figura 6 - Reducció de l’alçada per aplicació de la tecnologia a aïllament gasós front a la tecnologia amb 

oli (275kV-300MVA). Font: CIGRE 23-100, 2002 i Toshiba 

 

• Minimització de l’impacte visual amb un solució soterrada: tots els elements poden estar 

soterrats i les connexions es poden fer mitjançant cables. Els equips de refredament i 

ventilació també es poden col·locar dins de l’edifici, el que ajuda a minimitzar la pol·lució 

sonora. 

• Agilitat d’instal·lació: el temps d’instal·lació és inferior i els costs són conseqüents; 
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4.2.d - SUBESTACIONS tipus HS (Hybrid Substations) 

És una solució hibrida/mixta de les anteriors. Alguns components o mòduls són encapsulats i aïllats 

mitjançant gas (típicament el SF6) i les barres són aïllades amb aire segons la tecnologia 

convencional AIS. Així s’aconsegueix compactar els disjuntors, els seccionadors, els seccionadors de 

posada a terra, o els equips de transformació mitjançant un encapsulat en SF6. A la literatura se’n diu 

també “solucions compactes”, “mixtes”, CAIS (Compact AIS), o GIM (Gas insulated moduls). Com 

alternativa es pot trobar també el cas que les barres utilitzen la tecnologia GIS amb uns components 

convencionals AIS. Aquesta tecnologia es pot anomenar de GIB (Gas Insulated Busbar). 

 

Les solucions híbrides, com el nom l’indica implementen simultàniament les dues tecnologies 

d’aïllament: 

 

• amb SF6 (o amb una barreja gasosa, per exemple N2/SF6); 

• amb aire (tipus convencional). 

 

Segons CIGRE 23-202, les instal·lacions HS són particularment interessants quan es tracta de 

renovar o ampliar subestacions convencionals tipus AIS. 

 

La tecnologia híbrida s’instal·la sobretot quan no hi ha mitjans econòmics per realitzar una subestació 

totalment aïllada amb GIS i s’aconsegueix un promig entre la tecnologia convencional i aquesta. 

Aquesta tecnologia es beneficia dels avantatges i inconvenients de les altres dues. 

 

Les subestacions híbrides poden ser del tipus exteriors amb alguns elements aïllats amb GIS o mixtes 

interiors/exteriors. 

 

 

Fotografia 7 – Substació mixta amb components GIS. Font: ELECTRA 230, 2008 
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Fotografia 8 – Subestació tipus exterior híbrida. 

Font: Endensa (JT08 CIGRE 2008). 

 

 

Fotografia 9 – Subestació mixta blindada. Font: 

Endesa (JT08 CIGRE 2008) 

 

 

Fotografia 10 – Subestació interior blindada (tipus GIS). Font: Endesa (JT08 CIGRE 2008) - esquerra 

Fotografia 11 – Subestació mixta blinda amb el transformador 220kV exterior. Font: CIGRE A2-218, 2008 –

dreta 

 

 

Figura 7 - Esquema  d’equips de commutació 145kV  amb tecnologia AIS, CAIS i AIM. Font: CIGRE 23-306, 

2002 
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Fotografia 12 – Exemple a l’esquerra de la tecnologia tipus AIM a Itàlia i, a la dreta, del tipus CAIS a 

Alemanya. Font: CIGRE 23-306, 2002 

 

4.2.e - COMPARATIVA 

Les principals diferencies entre les subestacions AIS i les GIS són que les subestacions obertes estan 

constituïdes per components connectats entre ells per connexions i jocs de barres a l’aire lliure. La 

distància entre els components ha de respectar les distàncies mínimes d’aïllament a l’aire i 

consegüentment aquestes instal·lacions solen necessitar moltíssim més espai que les GIS. 

 

A les subestacions d’aïllament gasós GIS els components es troben encapsulats en una “càpsula” 

metàl·lica plena de gas amb propietats dielèctriques: el SF6. El SF6 està generalment sota pressió per 

tal de disminuir les distàncies d’aïllament entre components. 

 

Els dos tipus de configuració asseguren les mateixes funcions i la tria d’una o altra tecnologia depèn 

d’una multiplicitat de factors. 

 

Es resumeix a continuació  les principals diferencies com a ajuda a la presa de decisions: 
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CRITERIS  AIS (Aire lliure) GIS (Blindada) 

Cost inicial Baix inicialment Elevat 

Espai necessari Important Reduït 

Manteniment Manteniment regular en els 

components a l’aire lliure. 

Facilitat de canvi/substitució 

d’un component. Facilitat 

d’accés. 

Poc manteniment però necessita el 

suport d’un constructor en cas de 

necessitat (sovint crític) 

Flexibilitat Fàcil d’entendre i de 

modificar (condicionat a 

reserva de sòl i disponibilitat) 

Extensions i modificacions realitzables 

però comporten un cost molt elevat. 

Forta dependència de l’obra civil i del 

equipament 

Fiabilitat Segons components Excel·lent (30 ans) 

Pol·lucions : Ambient 

marítim, pol·lució química, 

condicions climàtiques 

extremes 

Sensibilitat dels components 

exposats a l’aire lliure 

Molt resistent a les condicions 

extremes. Components protegits 

Instal·lacions Realitzable per una empresa 

de serveis - industrial 

Necessita a més d’una empresa de 

serveis, un constructor (obra civil). 

Més dificultat d’edificació 

Superfície Necessitat de més superfície Gran compacitat. Area ocupació molt 

menor 

Durabilitat 14 anys estimats sense 

interrupció 

35 anys estimats sense interrupció 

Gestió dels residus 

industrials 

SF6 en les cambres de tall 

dels disjuntors, volum limitat 

Grans volums de SF6 als dipòsits, 

(possibilitat de reciclatge del SF6) 

Taula 1 – Taula comparativa entre la tecnologia AIS i GIS 

 

Els avantatges obvis de la solució GIS, mediambientalment parlant, fan que sigui la tipologia de 

subestació més respectuosa pel medi. Ara bé, existeixen diferents subtipus d’aquesta tipologia. 

 

El tipus de GIS encapsulat “Simple fase” i “Triple fase” es pot realitzar per les tensions més baixes. 

Per tensions per sobre de 245kV el tipus “fase simple” predomina, ja que permet diferents 

configuracions i l’encapsulat “triple fase” és més compacte però bastant menys flexible. 

 

Segons [1], el disseny ecològic de les subestacions GIS han mitigat els següents impactes, verificat 

sobretot per les subestacions GIS més realitzades amb tensions d’entre 72,5kV i 145kV: 
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• compactació , lleugeresa; 

• millora i/o reducció de superfície coberta amb eliminació de metalls pesats; 

• reducció de les pèrdues del gas SF6 en tota la vida útil de les subestacions mitjançant els 

dissenys innovadors i millores d’implementació; 

• introducció de materials innocus pel medi i en procés de fabricació. 

 

A continuació es presenta un gràfic d’inversió inicial/espai necessari de les tecnologies GIS, AIS i 

hibrides per diferents potències. 

 

Figura 8 - Comparació d’inversió inicial de AIS, GIM i GIS per diferents configuracions i potència. Font: 

CIGRE B3-215, 2004 

 

S’extreuen del gràfic els següents resultats per una subestació de 400kV: 

 

Tecnologia 

Per 400kV 

Superfície 

relativa 

Cost relatiu Compactació en 

relació a AIS 

AIS 4.3 1 --- 

HIS (GIM) 2.8 1.23 65%  

GIS 1 1.31 24% 

Taula 2 -  Comparació cost/superfície de les diferents tecnologies per 400kV. Elaboració pròpia a partir de 

CIGRE B3-215, 2004 

 

Com es pot constatar en el gràfic, per una potència de 400kV amb tecnologia GIS es necessitaria 

només 24% de l’espai necessari per una subestació similar tipus AIS. Per assolir aquest compactació, 

s’estima necessari invertir un 31% més per la tecnologia GIS que per la tecnologia convencional. 
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La tecnologia GIS necessita més inversió inicial però és molt més compacte. Per 400kV, la realització 

de la tecnologia AIS amb mòduls GIS (tecnologia hibrida) permetria assolir una subestació que 

necessitaria només el 65% de l’espai necessari per la tecnologia AIS amb un augment d’inversió 

inicial del 23%. Segons aquests números es considera que amb una inversió de tant sòls un 8% en 

relació a la tecnologia GIM o hibrida es pot aconseguir la màxima compactació i un impacte ambiental 

el més reduït possible. 

 

Per un altre costat, s’observa en el gràfic anterior que les diferències més grans de superfície es 

verifiquen per les majors potències. A més, s’observa que al passar d’una potència 245kV a 400kV el 

cost  inicial i l’espai necessari aproximadament es dupliquen per les tres tecnologies comparades. 

4.3 -  Els principals components 

 

Independent del tipus de subestació escollida, els elements principals que la constitueixen són els 

següents: 

 

• Els disjuntors que serveixen simplificadament per tallar el corrent; 

• Els seccionadors que serveixen per aïllar una part de la subestació; 

• Els dispositius integrats de posada a terra (assimilable a seccionadors) que permeten 

d’assegurar que una secció de la subestació està al potencial de terra.  

• Els transformadors de potència que converteixen la tensió a superior o inferior segons els 

casos (elevació o abaixament); 

• Els elements de medició  (de corrent,  de tensió o ambdós). 

 

Per controlar una subestació, es necessiten també instal·lacions de control o comandament. 

Aquestes instal·lacions permeten el control i la detecció de problemes dels diferents aparells. Les 

subestacions GIS, que són les més compactes, integren el conjunt d’aquests components al mateix 

indret. 

 

Es presenta a continuació alguna informació sobre els transformadors i els seccionadors que 

influeixen en gran mesura sobre la compacitat de les subestacions. 

 

4.3.a - ELS TRANSFORMADORS 

i - Funció i tipologies 

Els transformadors de potencia serveixen bàsicament per elevar o abaixar el nivell de potencia d’un 

corrent elèctric altern.  



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Memòria revA.doc 

Memòria Pàgina 34 de 80 

 

 

 

 

 

Fotografia 13 – Exemple de transformador de potència per alta tensió amb pantalles acústiques 

 

Els transformadors estan constituïts per nombroses bobines de coure connectades per un circuït 

magnètic (a l’excepció del cas particular dels autotransformadors). S’envia un corrent altern a 

l’entrada del cilindre d’entrada (primari), el que genera un camp magnètic transmès mitjançant el 

circuit magnètic al cilindre secundari, el qual genera llavors una tensió de sortida depenent del ràtio 

de les espirals dels dos cilindres. 

 

En un autotransformador, la bobina secundària és part de la bobina primària.  

 

En alta tensió, nombrosos fenòmens físics s’han de considerar: 

 

• La generació de calor és important i és necessari preveure el refredament dels 

transformadors; 

• Les contrapartides mecàniques degudes als fenòmens mecànics són importants; 

• La variació de la tensió de sortida en funció de la carrega necessita la posada de dispositius 

específics de regulació; 

 

• Si els transformadors “secs” són molt estesos en potències baixes, la majoria dels 

transformadors d’alta potencia posseeixen parts actives (bobines i circuit magnètic) 

submergits en oli dielèctric. 

 

Existeixen dos tipus de construcció pels transformadors d’alta potència: 

 

• la tecnologia “columna” ; 

• la tecnologia “cuirassa”. 

 

A continuació s’il·lustren les dues tipologies: 
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Figura 9 - Esquema de tecnologies de transformadors. Font: elaboració pròpia 

 

En la primera de les tecnologies, les bobines envolten el circuit magnètic i en la segona el circuit 

magnètic envolta les bobines. Els transformadors “cuirassa” tenen una major resistència als 

curtcircuits i són més compactes que els transformadors en columna. En contrapartida són més cars i 

la seva fabricació és més complexa.  

 

ii - Breu evolució històrica 

A nivell d’equips transformadors, els anys 70 han estat una època de desenvolupament continu amb 

l’augment de la capacitat dels mateixos. Les proves realitzades sobretot anteriorment (dècada dels 

60) que han acompanyat l’aparició dels transformadors d’alta tensió han incidint sobretot en les 

tecnologies i materials d’aïllament. 

 

Als anys 80, s’ha produït una recerca intensiva, incloent l’estudi dels sistemes d’anàlisis i de les 

condicions operatives, degut principalment a l’expansió i la creixent complexitat de les xarxes 

existents. 

 

Als anys 90, les atencions s’han centrat sobretot en els problemes d’estabilitat dels sistemes, i en la 

millora de la compacitat dels transformadors. Els problemes relacionats amb el disseny d’equips 

primaris i secundaris, la seva reducció de període d’instal·lació i les noves tecnologies de registre i 

operació també han estat temes abordats. Els equips avançats tal com els transformadors d’alta 

tensió, els transformadors HVDC per conversió, s’han posat realment en pràctica en aquesta dècada. 

En la Fotografia 14 es pot observar un d’aquests transformadors de conversió d’aïllament gasós d’una 

subestació GIS soterrada situada al Japó en un àrea metropolitana densament poblada. 

 

Als anys 2000, els estudis s’han centrat més aviat les noves tecnologies i l’eficiència econòmica dels 

equips, preconitzant instal·lacions molt més estables, amb menys pèrdues d’energia associades a la 

creixent compacitat dels equips. 

  Tecnologia “columna” 
  Tecnologia “cuirassa” 

Bobina 

Circuit magnètic 
Bobina 

Circuit magnètic 
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Fotografia 14 – Transformador amb aïllament gasós tipus GIS 275kV 300MV al Japó, extensament 

instal·lat en subestacions soterrades en zones metropolitanes densament poblades. Font: CIGRE 

ELECTRA 203 

 

iii - Compacitat i seguretat 

Respecte als transformadors, la característica tecnològica determinant en quant a la seva compacitat i 

seguretat és la tipologia del refredament dielèctric emprat i el tipus d’aïllament sonor escollit. D’altra 

banda, les característiques  que més influeixen en els seccionadors són la reducció del “breaking-

point”, la simplificació de la estructura, i consums energètics de comandament més baixos. 

Aquestes categories de transformadors i interruptors van estar força estudiades i millorades en els 

últims anys en desenvolupament a nivell dels materials, en sensors, en informació digital i tècniques 

de simulació. Els avanços tecnològics han contribuït a la compactació dels transformadors, dels 

interruptors i GIS, i també a l’augment de la seva seguretat. 

El nous transformadors compactes poden arribar en reduir en un 50% el volum i l’espai necessari 

respecte als equips convencionals i també en termes de pèrdues energètiques. El nou disseny 

s’aconsegueix amb nous aïllaments, tècniques de refredament i estructures en espiral (en cargol). 

 

 

Figura 10 - Pas d’un transformador convencional a un transformador del tipus compacte. Font: ELECTRA 

núm. 2007 
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El “1 break GCB” per alta tensió  s’ha aconseguit degut a l’optimització del disseny, a l’augment de les 

potències operatives i també a l’augmentat de la velocitat d’obertura. El número de seccions 

d‘aquesta tipologia en relació a una de  “4 breaks”  ha disminuït en un 33%. El pes del gas en el 

dipòsit ha també decrescut un 50%. Aquestes innovacions han millorat substancialment la seguretat, 

fiabilitat i els treballs de manteniment. 

 

La reducció dels punts d’interruptor i el volum dels equips han contribuït indirectament a la reducció 

de la utilització de l’SF6, el que reforça la millora mediambiental d’aquests nous equips. 

 

iv - Reducció de la pol·lució sonora 

La reducció del soroll és un dels reptes més grans pels transformadors instal·lats en àrees densament 

poblades i sobretot metropolitanes. L’ interès sobre aquest problema s’ha incrementat degut al fet que 

els equips compactes ara s’instal·len cada vegada més a prop d’àrees residencials. L’aplicació de 

materials amb característiques magnètiques millorades, l’augment de la precisió del tall de les 

plaques de ferro, les modificacions en la estructura del nucli, la rapidesa, les connexions i els 

conductors laminats, permeten la reducció de la pol·lució sonora. 

 

A més, l’augment de la capacitat dels panells d’aïllament sonor compactes, enganxats als murs dels 

transformadors, redueix significativament el nivell sonor i contribueix a la millora de la compacitat dels 

equips i del seu manteniment. Aquestes millores són degudes a l’eliminació de la taula d’aïllament 

sonor. La efectivitat dels panells d’aïllament sonor és situa en uns 10dB aproximadament. 

 

v - Transformadors amb aïllament gasós (Gas Insulated transformers)  

Amb l’augment d’implantació de subestacions a prop de nuclis urbans o d’àrees d’especial interès 

mediambiental, s’instal·len cada vegada més subestacions interiors o soterrades. En aquests casos, 

les instal·lacions utilitzen transformadors de gasos no inflamables, tal com l’SF6, en lloc dels 

transformadors convencionals a oli. En una subestació soterrada, el transformador amb aïllament 

gasós es combina amb un equip de commutació amb aïllament gasós. Aquest primer en una 

subestació soterrada juga un paper essencial. Aquest tipus d’equip es troba principalment al Japó, al 

sud-est asiàtic i a Austràlia. 

 

En comparació amb els transformadors a oli, els d’aïllament gasós tenen els següents avantatges 

(ELECTRA  215): 

 

• Ininflamabilitat del gas que evita incendis; 

• Reducció en alçada dels transformadors amb l’eliminació d’elements degut a alguns canvis en 

la fluctuació de temperatura; 
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• Connexió directa amb el commutador d’aïllament gasós, fet que permet reduir l’espai 

necessari. 

 

Les principals característiques de les estructures de transformadors amb aïllament gasós són: 

 

• disseny de refredament:  el SF6 té un potencial de refredament inferior a l’aïllament amb oil Per 

superar aquestes diferencies es redueixen les pèrdues d’energia i s’augmenta la temperatura 

de disseny; 

• disseny d’aïllament: aïllament gasós i sòlid: 

• disseny del dipòsit: la pressió del gas és superior a l’atmosfèrica; 

• accessoris. 

 

4.3.b - ELS SECCIONADORS 

i - Objecte i funció 

Els seccionadors permeten aïllar físicament les diferents parts de les subestacions. No tenen cap 

poder de tall i només són utilitzats per aïllar les seccions que s’han posat fora de tensió mitjançant un 

o més disjuntors. 

 

En funció de la seva localització i de la seva funció en l’esquema de la subestació, es parla de: 

 

• Seccionadors de maniobra (permeten seleccionar les connexions) ; 

• Seccionadors de manteniment (engloben generalment els disjuntors); 

• Seccionadors de posada a terra. 

 

Els seccionadors de posada a terra són seccionadors particulars dels quals una extremitat està 

connectada al circuït de terra de la subestació. En funcionament normal es troben oberts. 

 

Per evitar una maniobra accidental d’un seccionador quan les trames estan sota tensió, es troben en 

nombrosos països sistemes de bloqueig que són dispositius mecànics i/o elèctrics per impedir el 

tancament del seccionador quan les trames estan en funcionament. 

 

Les tecnologies de seccionadors no han evolucionat gaire en les ultimes dècades. Estan composats 

per una part activa, de seccionador pròpiament dit, i d’un comandament que pot ser motoritzat o 

manual. 

 

Existeixen nombroses tipologies de seccionadors d’alta tensió: 
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• Pantògrafs; 

• Semi-pantògrafs; 

• Rotació central; 

• Doble rotació; 

• Verticals. 

 

La selecció d’un o d’un altre seccionador depèn de la configuració física de la subestació.  

 

 

 

 

Figura 11 - Esquema tipus d’un 

seccionador obert a doble rotació 

(representació d’un pol únic). Font: 

elaboració pròpia 

 

ii - Breu evolució històrica 

En els anys 60-70, la recerca en els equips de seccionament es dedicaven principalment a l’estudi 

dels interruptors principals i als fenòmens relacionats amb l’augment dels talls de subministrament. Es 

realitzaven sobretot circuits a gas SF6 de quatre seccionadors. 

 

Als anys 80, la millora en la comprensió dels fenòmens estudiats en les dècades precedents, ha 

resultat en l’aparició en les subestacions d’alta tensió en circuits a gas de dos seccionadors, que ha 

contribuït significativament en la compactació i la reducció dels talls de subministrament. En aquesta 

mateixa dècada s’estudiava principalment la seguretat i fiabilitat dels seccionadors, interruptors i 

posades a terra i les causes principals de les avaries i talls de subministrament. 

 

Als anys 90, més recerca s’ha dut a terme en els camps de millora de l’eficiència energètic dels 

equips conjuntament amb l’optimització de la seguretat i del manteniment. S’ha estudiat principalment 

el control digital de les connexions/desconnexions.  

 

En relació a la compacitat dels equips, en la dècada dels 90 s’ha començat a estudiar la minimització 

de les pèrdues d’energia i l’augment de la seguretat per disminuir el ràtio cost/durabilitat dels equips. 

D’aquesta manera és pretenia millorar el rendiment dels equips seccionadors de les subestacions. En 

aquesta dècada s’han desenvolupat els equips més compactes per alta tensió del tipus seccionador 

simple i de dos seccionadors UHV. 
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4.4 - Esquemes de subestacions 

Existeix una diversitat de possibilitats d’interconnexions entre els elements/components d’una 

subestació i d’això se’n diu el seu esquema. Segons els esquemes emprats les subestacions 

presenten uns avantatges o inconvenients determinats. A continuació es resumeix en una taula els 

diferents esquemes i s’avalua els pros i contres de cadascun d’ells: 

 

TIPUS AVANTATGES INCONVENIENTS APLICACIONS

Risc de pèrdues total de 
la instal·lació en cas de 
defecte sobre el joc de 
barres

Tall del joc de barres en 
cas de manteniment

Poca flexibilitat de 
l’explotació

Senzill i econòmic

Permet mantenir mitja 
subestació funcionant 
en cas de falla en el 
joc de barres o de 
manteniment

Flexibilitat, continuïtat 
de servei en cas de 
fallo d’un joc de barres 
o d’intervenció de 
manteniment
Possibilitat d’utilitzar un disjuntor de connexió com a solució d’emergència;

Continuïtat del servei 
(totes les línies son 
alimentades per dos 
jocs de barres)

Flexibilitat en la 
explotació

Continuïtat del servei 

Costos inferiors a 
l’alternativa anteriorEN ANNELL

Risc de fallar, donat que 
es necessita dos 
disjuntors per tallar una 
arribada o una sortida

Substacions 
industrials, 
sobretot en EUA

UN 
DISJUNTOR I 
MIG

Risc de fallo, donat que 
es necessita dos 
disjuntors per tallar una 
arribada o una sortida

Substacions on la 
continuïtat del 
servei és 
prioritària (poc 
corrent en 
Europa, molt 
utilitzat en Estats 
Units d’Amèrica 
(EUA)

DOBLE JOC
Costos inicials 
d’adquisició elevats

Substacions 
d’interconnexió i 
de sortida de 
central

SIMPLE JOC 
AMB SECCIO-
NAMENT

els mateixos que el cas 
anterior per mitja estació.

substacions 
industrials

ESQUEMA

SIMPLE JOC Senzill i econòmic
Substacions 
industrials

 
Taula 3 – Esquemes de subestacions.  

 

Existeixen també altres tipologies de configuració de subestacions, com ara la de « barres de 

transferència »: aquestes barres permeten de maniobrar una trama en cas de fallada o de necessitat 

de manteniment del disjuntor. 

 

Els esquemes de les subestacions tenen influència en la seva compacitat, ja que quan més elaborat 

és l’esquema, més elements i barres necessita i més espai és necessari. Ara bé, la seva elecció 
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depèn de l’importància de la subestació, de les necessitats de manteniment i de les conseqüències en 

cas de fallada. En el casos que ens ocupen, donat la importància estratègica de les subestacions, 

aquestes s’hauran de realitzar principalment amb els esquemes més complexes i menys compactes 

que són els de “interruptor i mig” i “doble barra”.  

 

4.5 - Subestacions de compensació, transició i conversió AC/DC 

4.5.a - Subestacions de compensació 

Les línies aèries han estat àmpliament instal·lades degut a la seva simplificada i ben coneguda 

tecnologia, al seu baix cost i a la seva adequació a les llargues distàncies (fins a 300km). La seva 

millor prestació és l’alt ràtio que s’aconsegueix entre reactància inductiva i capacitiva, físicament 

representades per  les característiques d’impedància de la línia. 

 

Els paràmetres elèctrics de les línees àrees i dels cables d’aïllament sintètic són molt diferents. 

 

Les seccions dels conductors del cable soterrat són generalment més grans que les seccions de les 

línies àrees. 

 

 

 

 

Figura 12 - Dimensions relatives 

entre un cable 400kV XLPE i un 

cable per línia aèria per tensions 

similars. Font: CIGRE 338, 2007 

 

Així, la resistència que una línia aèria ofereix és inferior a la d’un cable soterrat i conseqüentment les 

pèrdues d’energia també són inferiors. La natura del cables soterrats fa que l’efecte capacitiu sigui 

d’entre 15 a 20 vegades més gran que en les línies aèries. Un cable soterrat funciona com un 

condensador. Aquesta diferencia de paràmetre elèctric té una influència primordial sobre les 

distàncies de connexió admissibles. En molt alta tensió les línies àrees admeten distàncies de 

connexió fins a 300 km sense cap tipus de problema, i en canvi les línies soterrades només admeten 

una desena de quilometres. Els processos de càrrega i descàrrega continuada de la capacitat dels 

cables en corrent altern provoca la circulació del corrent “reactiu” que no contribueix per alimentar la 

càrrega activa i que limita la capacitat de trànsit del corrent actiu del cable. Per un cable soterrat de 

400kV, el corrent de càrrega és 10 a 40 vegades superior que per una línia aèria equivalent. Pel 
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soterrament de grans distància en corrent altern és doncs necessari instal·lar equips de  compensació 

reactiva (habitualment inductància en la forma de reactància de compensació). 

 

Les subestacions de compensació advenen doncs d’aquesta necessitat de compensar la potència 

reactiva. En el cas del soterrament de la línea de 400kV en corrent altern (alternativa proposada pel 

CILMA), es necessitaria aquest tipus d’equip. 

 

En la proposta del CILMA que consisteix en realitzar el tram Bescanó – Sta. Llogaia soterrat en 

corrent altern, és necessari preveure la compensació de la potència reactiva generada pels cables 

THT utilitzats. Aquests cables estan caracteritzats per una capacitat molt elevada cap a la terra que 

equival a una producció d’energia de 150MVar per cada tricable per una distancia de 10km. 

 

En el cas específic que ens ocupa, del tram Bescanó – Sta. Llogaia, s’ha de preveure segons el 

professor M. Monti [13], per 40km de tricable soterrat en CA de 400kV considerant una 

15MVA/km/cable i 75% de compensació, una instal·lació de 1350MVar (o fins i tot 1800MVar en el 

cas de necessitar instal·lacions de quatre cables). Aquests dispositius podran ser instal·lats en les 

dues subestacions d’extremitat que són Sta. Llogaia i Bescanó o com alternativa es podrien repartir 

en tres considerant la possibilitat d’instal·lació en la subestació de Ramis. 

 

Per qüestions pràctiques, és preferible instal·lar aquests equips de compensació en una substació 

prevista o en l’àrea de transició aèria-soterrada. També es poden implantar les subestacions de 

compensació al llarg del recorregut, però aquesta opció no és la més recomanable. 

 

Per una línia de molt alta tensió, la necessitat de compensació comença a partir dels 30-35km de 

connexió. Per un sistema de 400kV de potència de dimensionament, es necessita compensar de 15 a 

30 MVAR/km segons les característiques del cablejat. Així, per una connexió de 50 km soterrada en 

corrent altern, s’hauria de preveure entre 750 i 1500MVar de compensació reactiva. En l’actualitat, no 

existeix cap línia de molt alta tensió soterrada que tingui una longitud tal que necessiti un sistema de 

compensació al llarg del seu recorregut, ja que és suficient la compensació en les extremitats.  

 

D’un punt de vista econòmic, la compensació del reactiu pot valer aproximadament: 

 

• Despeses inicials del material elèctric de compensació: 6 k€/MVAR (s’ha de comptar una 

potència de compensació del 75% per un doble circuit de 20MVAR/km); 

• Despeses inicials d’una subestació de compensació (obra civil, materials elèctrics i sistemes 

de control, etc...): 750k€; 

• Despeses inicials de 6 extremitats de cable (si la subestació de compensació no és 

d’extremitat) amb suports: 300k€; 
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Es pot considerar que la compensació de la potència reactiva pot costar 150k€/km. 

 

Les dimensions d’una subestació de compensació són molt variables i se situen entre 2.000 i 

5.000m2. Una instal·lació de compensació de 150MVar aproximadament requereix una ocupació del 

terreny d’aproximadament 2000m2 i una alçada d’entre 9 i 10 m. Per un altre costat una de 600MVar 

aproximadament pot requerir uns 3500m2. L’espai necessari i l’impacte associat no pot esser doncs 

negligit. 

 

Fotografia 15 – Equip de reactància de compensació de 3 fases  (400kV; 160MVAr). Aquest equip pesa 

160 tones i de dimensions fa 9 m x 6 m x 9 m (aprox. 500m2). 

 

Tot i que s’admet en una extensa bibliografia que la distància màxima d’un cable soterrat de 400kV en 

CA és d’entre 25 a 35km, a Japó existeix la línia soterrada més llarga del món – Shin-Keiyo /Toyusu -  

de gairebé 40km de 500kV DC en CA sense comptar amb subestacions intermediàries de 

compensació. Com es pot verificar a l’esquema següent, en aquest cas la compensació s’ha realitzat 

en les dues subestacions d’extremitats en 300MVar x2 en cadascuna. En total s’han compensat 

1200MVar, és a dir uns 15MVar/km/cable. A la subestació de Shin-Keiyo, els dos aparells de 

compensació d’energia ocupen 200m2 cadascún a l’aire lliure. A la subestació de Shin-Toyusu 

(subestació soterrada de Tokio) s’aconsegueixen compactar fins a 100m2 per cada element de 

compensació i aquests es troben en edifici. 

 
Figura 13 - Esquema de compensació d’energia reactiva de la línia Shin-Keiyo/Toyosu al Japó. Font: 

TEPCO 
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Un altre important projecte en construcció és el de l’interconnexió dels països del Golf (Golf 

Cooperation Council Interconnexion - GCCI) en el qual s’instal·len 830km de línia de 400kV i es 

realitzen 6 subestacions tipus GIS. Entre les subestacions de Ghunan i Al Jasra (Bahrain) es 

compensen l’energia reactiva de 42,5 km de cablejat 400kV DC submarí en CA. Es compensa un 

potencial de 600MVar per circuit, o sigui 1300MVAr repartits en les dues subestacions. 500MVar 

(4x125MVar) en Ghunan i 850MVar a Al Jasra (2 x 125 MVar + 2 x300 MVar).  

 

Figura 14 - Esquema de la interconnexió entre els països del Golf. Font: GCC 

 

 

 
Figura 15 - Esquema de la connexió de les subestacions de Ghunan i Al jasra (Bahrain). Font: GCC 
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 Sembla que no són comunes les subestacions intermediàries de compensació de potència reactiva 

per molt alta tensió ja que quasi sempre s’incorpora a la subestacions d’extremitat. No obstant, es 

presenta un cas en que s’ha necessitat la realització d’una subestació de compensació. 

 

Es tracta del cable submarí de 500kV en CA que connecta Nelson Island - Texada Island – 

Vancouver Island amb una longitud total de 38km (29+9). 

 

 

Fotografia 16 -  Implantació de la subestació de compensació d’energia reactiva de l’illa de Texada. 

Aquesta subestació ocupa unes dimensions d’aprox. 1Ha. Font: GoogleEarth 

 

4.5.b - Subestacions de transició línia aèria - soterrada 

Si tal com es preveu segons REE la interconnexió a la part Francesa fins a Sta. Llogaia es realitza 

soterrada en corrent continu (CC), i a partir d’aquest punt en aeri en corrent altern (CA), es 

necessitarà realitzar la transició del cable soterrat a línia aèria, previsiblement a la subestació de Sta. 

Llogaia d’Àlguema. En la hipòtesi en la que es realitzi una de les alternatives soterrades del CILMA, la 

subestació de Bescanó també necessitaria una transició de soterrada a aeri, ja que el tram de 

Sentmenat-Bescanó que es troba actualment en construcció és aeri . 

Així, les subestacions en estudi candidates a ésser subestacions de transició en funció dels escenaris 

a estudiar són: 

- Sta. Llogaia d’ALguema (alternativa REE); 

- Bescanó (alternativa CILMA). 

 

Per una línia de molt alta tensió, es pot considerar que la subestació de transició pot valdre 450k€ per 

subestació. Tant en si es considera l’alternativa del CILMA com de la REE, es necessita en ambdós 

casos una única transició de 450k€ aproximadament. 

 

Per una subestació de transició aèria-soterrada s’estima necessitar aproximadament 1.200 m2. La 

superfície necessària pot arribar fins a 2.500m2 en funció de les característiques de la xarxa. Quan es 
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parla d’alta tensió i en aquest cas de 400kV, es necessari que la transició es faci separada de la torre 

i no sobre aquesta com es pot fer per tensions més petites. 

 

Fotografia 17 – Exemple de transició possible per tensions inferiors a 145kV muntat a la mateixa torre. 

 

S’ha de saber que l’ultima torre, la de transició, ha de ser més robusta que les altres ja que la línia 

aèria acaba i provoca un desequilibri de les forces mecàniques que haurà d’absorbir la estructura 

d’aquesta torre. 

 

 

 

Fotografia 18 – Substació de transició de 400kV 

(Anglaterra) 

 

Fotografia 19 – Subestació de transició de 

400kV (Espanya). Font: CIGRE Brochure 250 
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Fotografia 20 – Substació de transició. Font: CIGRE Brochure 351 

 

Fotografia 21 – Subestació de transició amb plataforma elevada. Font: CIGRE Brochure 351 

 

Fotografia 22 – Impacte visual durant la construcció de una subestació de transició (400kV). Font: CIGRE 

Brochure 350 

 

 

A continuació es presenta un exemple de mesura correctora d’impacte visual que ha consistint en un 

camuflatge amb arbres de la subestació, a Copenhaguen, Dinamarca. 
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Figura 16 - Exemple de restauració i millora paisatgística al voltant d’una subestació de transició. Font: 

CIGRE Brochure 350 (Copenhaguen, Dinamarca) 

  

4.5.c - Subestacions de conversió AC/DC 

Si tal com es preveu la interconnexió fins a Sta. Llogaia es realitza soterrada en corrent continu (CC o 

DC), es necessitarà convertir el corrent continu en alterna tant si finalment es realitza el tram català 

soterrat  o aeri, ja que tant la REE com el CILMA opten per solucions en corrent altern (CA o AC). 

 

Així, s’ha de preveure que la conversió DC/AC es realitzi a la subestació de Sta. Llogaia d’Àlguema.  

 

Respecte a la necessitat d’ocupació d’espai, les subestacions de conversió necessiten 

aproximadament 30m2/MW bipolar, o sigui que s’han de preveure aproximadament 4 Ha de 

disponibilitat de terrenys per 1200MW. Aquesta necessitat no té en compte l’espai de jocs de barres 

de 400kV ni les entrades. 

 

S’estima que una subestació de conversió AC/DC costa entre 150 -250 k€/MV, o sigui en el nostre 

cas entre 180M€-300M€. 

 

Les problemàtiques mediambientals relatives a la subestacions de conversió AC/DC són les mateixes 

que per les altres subestacions d’alta tensió. Es destaca principalment l’ocupació del sòl i l’impacte 

visual, a part de les interferències radiotelefòniques, els camps electromagnètics creats, la 

contaminació sonora i les pertorbacions degut al trànsit pesat durant les obres. 

 

A continuació es presenta en un esquema genèric els elements principals que constitueixen una 

subestació de conversió AC/DC. 
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Figura 17 – Principals parts d’una subestació convertidora HVDC/HVAC. Font: ABB. 

 

Els elements constituents d’una connexió de corrent continu són: 

 

• Els filtres CA: 

Els filtres tenen la funció de reduir la pertorbació harmònica en la xarxa de tensió alterna. Estan 

formats per elements passius (condensadors, bobines, parallamps) de dimensions i valors nominals 

que es calibren en funció de les característiques de la connexió. 

 

• Els transformadores de conversió: els transformadors de conversió compleixen amb las 

següents funcions: 

• Alimentar els rectificadors amb una terna de tensions en corrent alterna amb 

regulació d’ amplitud pel sistema de control de la subestació HVDC; 

• Assegurar la separació elèctrica de la xarxa i els rectificadors (onduladors) per evitar 

que s’injecten corrents continus en la xarxa; 

• Reduir el soroll harmònic engendrat pels convertidors (rectificadors i onduladors) cap 

a la xarxa; 

• Limitar la corrent de pèrdues en els tiristors dels convertidors, en cas de curtcircuit; 

 
Les dimensiones dels transformadors de conversió estan molt influïdes por les restriccions relatives al 
transport (dimensions i pes) fins a la subestació de funcionament per carretera, ferrocarril o altre; en  
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Fotografia 23– Exemple de transformador de conversió. Transformador monofàsic 354/177/177-230kVac 

amb tres bobines en fase de proves. Font: CESI 

 
• Convertidors (rectificadors i onduladors) 

Els convertidors són dispositius d’electrònica de potència que permet rectificar la tensió alterna, 

transformant-la en tensió continua, o ondular una tensió continua, para transformar-la en alterna. Els 

dispositius electrònics bàsics que formen els convertidors moderns són els tiristors (vàlvules 

mitjançant les quals es pot permetre a voluntat el trànsit de corrent en un 

sentit i no en l’altre). 

 

Fotografia 24- Exemple de tiristor modern de 8 kV. Font: CESI. 

 

Es munten una sèrie de tiristors en mòduls de rectificació i s’uneixen diferents mòduls en els 

rectificadors o en els onduladores, unint els mòduls en sèrie i/o en paral·lel, fins obtenir el nivell 

de tensió i de corrent requerits.  
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Fotografia  1 – Convertidor en pont dodecafàsic, en una subestació HVDC 

 

• Reactàncies de filtrat 

Aquest dispositiu, col·locat del costat DC del convertidor, té la funció de filtrar la forma de la tensió en 

totes les configuracions de carga transmesa, limitar les corrents de curtcircuit que podrien danyar els 

convertidors, reduir el soroll harmònic del costat DC i fer con que disminueixen els riscos de 

ressonància. Per aquest tipus de components, estan disponibles les següents tecnologies: 

- Reactàncies amb aïllament d’aire; 

- Reactàncies amb aïllament d’oli. 

 

Fotografia 25 – Reactor aïllament amb oli , 270mH, 500kV, 3000A. Font: CESI. 

 

• Filtres DC. 

Els filtres del costat del corrent continu permet reduir el soroll harmònic en las línies de 

corrent continu. A diferència dels filtres de corrent altern, els filtres de corrent continu no 

solament estan formats per components passius (condensadors, bobines, resistències), sinó 

també per dispositius d’electrònica de potència que injecten en la línea un soroll harmònic en 

oposició de fase respecte al dels convertidors, reduint la seva amplitud. 
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Fotografia 26 - Filtre de corrent continu actiu de 200kVA. Font: CESI. 

 

4.5.d - Quadre comparatiu  

A continuació es presenta un quadre comparatiu de les tres tipologies de subestacions descrites 

anteriorment. 

 

Tipologia Localització Espai  Preu 

Compensació energia 

reactiva 

Sta. Llogaia, 

Bescanó i 

Riudarenes (CILMA).  

Aprox. 3.000m2 

 

Aprox. 2500k€ 

 

Transició aeri –soterrat 

o soterrat - aeri 

Sta. Llogaia (REE), 

Bescanó (CILMA) i 

inici del ramal de 

Riudarenes (CILMA) 

Aprox. 2.000m2 Aprox. 450k€ 

Conversió DC/AC Sta. Llogaia (REE i 

CILMA) 

Aprox. 4Ha 

(40.000m2) 

Aprox. 240M€ 

Taula 4 – Quadre comparatiu subestacions compensació, transició i conversió 

 

Com es pot  constatar la subestació de conversió DC/AC que es preveu necessària per passar de 

corrent continu a corrent altern en el tram català és la que més ocupació de sòl necessita, 

aproximadament 4 Ha. Previsiblement s’annexaria la subestació de conversió a la prevista en Sta 

Llogaia d’Àlguema. 
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5 - IMPACTE AMBIENTAL ASSOCIAT A UNA SUBESTACIÓ D’ALTA 

TENSIÓ 

5.1 - Introducció 

A continuació s’identifiquen els principals aspectes que s’han de considerar per identificar els 

impactes d’implantació i/o renovació de subestacions i els diferents mètodes per solucionar o reduir 

els impactes detectats. 

 

Els principals impactes identificables s’enumeren a continuació: 

 

• l’estètica i l’impacte visual; 

• la pol·lució sonora; 

• els problemes de fugues d’oli aïllant; 

• els pol·luents i els seus tractaments; 

• la gestió del gas SF6; 

• la reducció dels camps electromagnètics. 

5.2 - Impacte visual i estètica 

La primera solució a prendre en consideració per millorar la clàssica subestació a l’aire lliure 

consisteix en dissimular-la. No obstant, aquest mètode no es fàcil d’aconseguir degut a l’extensió de 

les subestacions (que poden arribar a unes quantes desenes de hectàrees) i poden integrar 

estructures enormes que poden arribar als 30 m d’alçada. 

 

S’il·lustren a continuació dos exemples de subestacions integrades en un ambient densament poblat i 

una subestació envoltada de camps de cultius. 

 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Memòria revA.doc 

Memòria Pàgina 54 de 80 

 

 

 

Fotografia 27 – Exemple de subestacions integrades en un ambient densament poblat. Font: CIGRE 

Brochure 221 

 

 

Fotografia 28 – Exemple d’una subestació envoltada de camps de cultius. Font: CIGRE Brochure -221 

 

Una altre mètode darrerament més acceptat, és el d’assumir l’existència de la subestació i llavors 

integrar-la, decorar-la i harmonitzar-la millorant la seva estètica global. S’exemplifica a continuació 

aquest mètode: 

 

 

Fotografia 29 –  Subestació de 400/220kV en una zona suburbana de la República Tcheca. La pintura de 

les parets de la subestació fa que l’edifici s’integri molt més. 

 
Fotografia 30 - De la mateixa subestació, vista de les alineacions d’arbres i del tancament de fusta 

(fotografia dreta). Font: CIGRE Brochure 221. 

 

Una altra opció, potser més eficaç però força més cara, és la de substituir elements constituents de 

les clàssiques subestacions per altres més compactes, com ara adaptar una subestació a aïllament 

gasós (tipus GIS). 

 

Algunes solucions hibrides i intermediàries també poden ser interessants. S’il·lustra a continuació un 

subestació GIS situada en plena muntanya: 
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Fotografia 31 –  Exemple d’un subestació tipus GIS localitzada en plena muntanya. Degut als costos 

inherents a la construcció, s’ha utilitzat un equipament compacte i s’ha posicionat el GIS 275kV al teulat 

del transformador 275kV/154kV (veure fotografia dreta). Font: CIGRE Brochure 221 

 

Un correcte estudi paisatgístic de la subestació permet sense cap mena de dubte ajudar a 

harmonitzar-la amb el seu entorn i embellir-ne l’estètica global. Així s’aconsegueix ampliar la seva 

acceptació social. L’estudi ha d’incidir sobre els components de la subestació i també sobre els 

edificis annexos, els seus murs de tancament, les vies i portes d’accés, les diferents superfícies i 

coberts, la il·luminació o el cobert vegetal. L’objectiu consisteix doncs a millorar l’aspecte general del 

conjunt de la subestació per una millor integració. 

 

Tot i que existeixen solucions per tal de disminuir l’impacte visual de les subestacions existents, la 

solució optima no és gens fàcil d’aconseguir degut a les exigències tècniques i la reglamentació 

energètica.  

 

Les principals dificultats tècniques a les quals ens podem enfrontar a l’hora de renovar una subestació 

existent són: 

 

• les característiques del sòl (enderrocs i moviments de terra – soroll i pols); 

• la tipologia dels tancaments i sostres, així com les alçades; 

• les distàncies de seguretat necessàries; 
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• el mètode d’iluminació existent; 

• l’impacte de les línies d’aïllament sobre les línies de transport i distribució. 

 

En un estudi paisatgístic d’aquest natura, tot i que les característiques tècniques de la subestació són 

primordials de cara a la seva funcionalitat, l’estètica general és de relleu. Respecte a aquest punt, 

s’han de considerar els següents aspectes: 

 

• l’escala d’altres projecte d’infraestructures en l’àmbit a considerar; 

• l’arquitectura i els estils locals; 

• les distàncies de la subestació als nuclis poblats més propers; 

• els llocs on la subestació és mes visibles (estudi de visibilitat); 

• El desenvolupament o les previsions d’ampliació de la subestació. 

 

És convenient analitzar tots els elements que consisteixen funcionalment cada subestació per poder 

realitzar un estudi realista i específic per cadascuna. A continuació s’aborden aquests elements en 

relació a la seva estètica: 

5.2.a - Els equipaments i el seu mode d’implantació 

Són sovint les estructures més altes de connexió a les línies de transport d’energia (25 -30 m per 

400kV) i la presència d’elements voluminosos (tal com els transformadors) que produeixen 

generalment un impacte visual negatiu.  Aquest efecte es pot limitar seleccionant nous models 

d’estructures que permeten reemplaçar les clàssiques gelosies metàl·lics, amb l’adopció de nous 

models utilitzant més aviat barres col·lectores tubulars de colors, que 

permeten confondre les barres en el paisatge. 

Es presenten a continuació dos exemples al Japó on s’ha provat de disminuir l’impacte visual 

mitjançant el pintat dels elements de marró o de verd segons el cas. 

 

 

Fotografia 32 – Subestació al Japó de 275/77KV en una zona muntanyosa on s’ha provat de millorar 

l’estètica amb la pintura marró dels equips en funció del medi circumdant. 
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Fotografia 33 – Subestació al Japó de 77/6.6kV. Tal com l’anterior s’ha pintat els equips (aquest cop de 

verd) i s’han plantat arbres en tot el perímetre per harmonitzar amb l’entorn. 

 

A continuació es mostra un altre exemple localitzat en una zona muntanyosa on es verifica el 

camuflatge de la subestació aconseguit mitjançant el mateix color gris de l’industria que hi ha al 

darrera. En aquest cas, ja no es veu a primer cop d’ull la subestació. 

 

 

Fotografia 34 – Aquest exemple localitzat en una zona muntanyosa és una excel·lent referència 

d’operació senzilla de camuflatge de la subestació. El color gris adoptat per la mateixa fa que es 

confongui perfectament amb la indústria del mateix color que hi ha al darrera. Font: CIGRE Brochure 221 

 

5.2.b - Edificis i zones d’emmagatzematge 

Els edificis existents a les subestacions són generalment locals de control, sales de relés, sales 

d’aparellatge i les seves evolvents, i també, en alguns casos, allotjament del personal de 

manteniment, instal·lacions de bombeig, i alguns tallers. 

L’impacte visual dels edificis pot ser minimitzat mitjançant una bona integració paisatgística de les 

seves dimensions, volums i formes. 

En les fotografies següents es pot apreciar: en la primera, el fort impacte visual de l’edifici vermell de 

la subestació, i en la segona l’estil arquitectònic local empleat. 
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Fotografia 35 – Exemple on es pot observar 

l’edifici de control pintat de vermell que 

difícílment passa desapercebut. Font: CIGRE 

Brochure – 221 

 
Fotografia 36- Exemple on s’ha empleat per 

l’edifici l’estil arquitectònic local. Font: CIGRE 

Brochure – 221 

 

Un altre aspecte important és l’ordre de les zones d’emmagatzematge de residus i/o de peces, que 

han d’estar clarament delimitades ja que sovint donen una mala imatge. Aquests espais s’han de 

situar de preferència en llocs no visibles pel públic i s’han de mantenir escrupolosament impecables. 

 

Es presenta a continuació dos exemples distints d’àrees d’emmagatzematge. 

 

Fotografia 37 – Aspecte deixat d’un zona 

d’emmagatzematge de residus. Font: CIGRE 

Brochure – 221 

 

Fotografia 38 – Aspecte d’una àrea 

d’emmagatzematge de peces de formigó 

clarament delimitades per una cadena. Font: 

CIGRE Brochure – 221 

5.2.c - Característiques dels tancaments  

El tancament d’una subestació és obligatori. Usualment els tancaments són de malla metàl·lica simple 

o bé realitzats amb totxo o formigó. Les malles presenten l’avantatge econòmic i la seva 

transparència, interessant per minimitzar els impactes visuals, però obliga a una bona estructuració i 

ordenació de la subestació exposada al públic. 

Es presenten a continuació dos exemples de col·locació de malla metàl·lica com a tancament. 
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Fotografia 39 – Interior d’una subestació visible 

amb un tancament metàl·lic. Font: CIGRE 

Brochure 221 

 
Fotografia 40 – En aquest cas, gairebé no és 

visible el tancament metàl·lic. Font: CIGRE – 

Brochure 221 

 

Els murs de totxo o formigó poden per una altra banda “decorar” i integrar-se millor en el medi. 

Aquesta és l’opció més cara. 

  

 
Fotografia 41 – Exemples de subestacions. La primera, de 69/12.45kV, al costat d’un parc d’atraccions als 

EUA amb disseny compacte i colors i dibuixos en funció dels temes del parc.  L’altra situada en plena 

zona residencial densament poblada a Toronto, al Canadà, amb una arquitectura inspirada en 

l’arquitectura local de la zona residencial. Font: ELECTRA-208 

 

 

 

 

Fotografia 42 – Subestació 77/6.6kV propera a un parc infantil al 

Japó. Aquesta és l’aparença del mur  que es troba enfrontat al 

parc, amb els animals que reflecteixen l’atmosfera circumdant. La 

malla metàl·lica barra al pas als visitants i el mur també actua en 

realitat com a pantalla acústica. Font: ELECTRA-208 

 

 

A continuació es presenta un tancament de disseny realitzat a França prop d’un parc, visible des de la 

carretera. 
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Fotografia 43 – Exemple d’una subestació de 225/20kV localitzada a prop d’un parc a França. Els colors i 

la innovació en el disseny del tancament perimetral és interessant com a camuflatge i s’aplica únicament 

al costat visible des de la carretera, i en els demés espais es col·loca una malla simple per qüestions 

òbvies. Font: CIGRE Brochure 221 

 

5.2.d - Superfícies i vies d’accés 

En relació als materials de superfície emprats en una subestació, els més utilitzats són en general les 

graves, la zones verdes i l’asfaltat bituminós. 

Independentment del material seleccionat, s’ha de tenir cura d’escollir un color adaptat pels betums o 

per les graves, ja que colors massa clars en relació als sòls del seu entorn poden impactar més. 

 

 

Fotografia 44 – Una massa clara del terra de la subestació ha incrementat substancialment l’impacte 

visual. Font: CIGRE Brochure-221 

 

Igualment, altres materials com el vidre poden causar problemes els dies assolellats ja que pot 

pertorbar el treball del personal a la subestació. Aquesta qüestió és important a Catalunya. 
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Una solució particularment eficaç és la del cobert vegetal sec (dry-meadow), que consisteix en una 

barreja de roca triturada i de terra. D’aquesta forma no es necessita molt de manteniment ja que la 

presència de la pedra limita el creixement de les herbes. S’exemplifica aquesta aplicació a la 

fotografia següent. 

 

 

Fotografia 45 – Exemple de coberta del sòl mitjançant “dry-meadow” a Alemanya. Font: ELECTRA-208 

 

Les portes metàl·liques són generalment utilitzades per l’accés dels vehicles. Una porta simple batent 

és típicament usada per l’accés dels vianants. Els accessos són de difícil substitució quan ja estan 

instal·lats. L’únic que es pot aconseguit és pintar o  decorar-los d’alguna manera. 

5.2.e - La il·luminació 

Un dels impactes a considerar és la contaminació lumínica. La il·luminació està doncs condicionada a 

la legislació local i ha de ser la mínima necessària. D’altra banda, és possible adoptar  espots, guies 

lluminoses o bé il·luminació de color. 

5.2.f - Esplanada i condicionament de talussos 

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, una subestació pot arribar a ocupar una extensió de més de 

10 Ha. A més, s’ha d’implantar en un terreny on la inclinació estigui limitada (fins un 5%) . Les  

subestacions no es  troben generalment en zones planes i s’han de realitzar sovint diferents nivells de 

plataformes. 

 

En zones de talussos fortament inclinats s’ha de preveure el problema de l’erosió del sòl i vegetar 

correctament els talussos amb arbres i arbusts. S’aconsegueix així un doble objectiu ja que es millora 

també l’impacte visual.  

 

Una altra solució més cara, però que permet la compactació, és l’ús de murs de contenció. Aquests 

murs poden ser per exemple d’escullera o d’altres tipus més ecològics i visualment més agradables.  
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Es presenta a continuació un exemple d’aptació de les esplanades a l terreny.  

 

Fotografia 46 – Exemple de subestació 275/154/77kV amb diferents nivells al mig de la muntanya nipona. 

D’aquesta forma d’instal·lació s’adapta millor al terreny minimitzant l’impacte mediambiental i els costos 

de construcció. 

 

5.2.g - Pantalles vegetals 

La plantació d’espècies arbustives és la millor forma de millorar la imatge d’una subestació. Així un 

estudi detallat de l’arbrat i de les espècies vegetals és fortament aconsellable. 

 

S’han de considerar les següents qüestions associades: 

 

• disponibilitat del terreny; 

• disponibilitat d’aigua (font, atenció sistema de rec, reciclatge de l’aigua, manteniment, etc...); 

• selecció d’espècies adaptades i de preferència autòctones; 

• tècniques de plantació . 

• Es presenten a continuació uns exemples interessants d’utilització de pantalles vegetals en 

subestacions. 

       
Fotografia 47 – Exemple de subestació al Japó localitzada en una zona forestal. La legislació nipona 

requereix que es planti un donat volum d’arbres quan la subestació es troba en aquestes condicions. La 
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vegetació del talús s’ha realitzat amb el mètode Biòtop. La primera imatge és de la fase de construcció, la 

segona un any desprès, i la darrera passats uns anys. Font: CIGRE Brochure 221. 

 

        
Fotografia 48 -  Exemples de pantalles vegetals col·locades a França. 

 

Quant a les instal·lacions AIS que no són estètiques, també es poden fer servir uns panells “estètics”  

tal com s’ensenya a continuació per una substació exterior a Ontario, al Canadà. 

 

 

Fotografia 49 – Subestació exterior a Ontario, al Canadà. Font: CIGRE23-201, 1998 

 

La millores d’estètica d’una subestació s’aconsegueix principalment amb: 

 

- la màxima reducció en superfície (mitjançant la utilització d’equips tipus GIS); 

- Harmonitzar amb els edificis dels voltants i pintar els elements; 

 

5.3 - Pol·lució sonora 

La principal font de pol·lució sonora d’una subestació és el soroll continu generat pels transformadors 

de potència i les bobines de reactància. Els sorolls periòdics del funcionament dels disjuntors i dels 

interruptors de càrrega també hi contribueix. La majoria d’aquests elements actualment implantats 

són massa sorollosos degut la utilització de tecnologies obsoletes. 

 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Memòria revA.doc 

Memòria Pàgina 64 de 80 

 

 

 

Les modificacions progressives de la legislació, l’expansió de les zones urbanes i rurals properes a 

les subestacions existents, així com la sensibilitat creixent despertada pel públic en general i la 

societat, han impulsat una modernització acústica i la renovació de les subestacions. 

 

La reglamentació relativa a la pol·lució sonora és molt variable arreu del món. La majoria dels països 

adopten reglamentació qualitativa, per oposició a algunes grans urbs que adopten reglamentacions 

més aviat quantitatives.  

 

Generalment, el soroll dels transformadors ha de ser fluix a les hores més calmades del dia (quan les 

persones descansen) i pràcticament inaudible la resta del temps (quan les persones treballen). 

 

La pràctica ha demostrat que si el nivell sonor dels transformadors augmenta en més de 10dB en el 

nivell sonor “de repòs”, la població reclamarà, mentre que un diferencial de 5db no causa aquesta 

percepció de pertorbació. Es pot dir que el llindar diferencial de la pertorbació sonora se situa al 

voltant dels 10dB. La taula següent indica els límits sonors típics aplicats a diferents categories: 

 

Àrea Període Límit 

sonor 

(dB) 

Diürna 45-50 

Fi del dia 40-45 

I – Purament 

residencial 

Nocturna 35-45 

Diürna 50-60 

Fi del dia 45-50 

II- Semi  

residencial 

Nocturna 40-50 

Diürna 60-65 

Fi del dia 55-65 

III– Comercial/ 

Industrial 

Nocturna 45-55 

Diürna 65-70 

Fi del dia 60-70 

IV- Industrial 

Nocturna 55-70 

Taula 5 – Límits sonors aplicats segons categories de zones 

 

Les referències de la OCDE estableixen els següents nivells màxims com admissibles: 

- Nocturns:  

o 55dB: Son alterat amb les finestres obertes; 

o 60dB: Son i conversació alterats, 
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o 65dB: Valor de referència de la UE que no deu esser ultrapassat en la façana d’un 

edifici en zona residencial; 

- Diürns: 

o 70dB: Incompatibilitat amb activitats tipus hotels, oficines, col·legis, serveis, etc. 

 

En definitiva, és important la realització de mesures sonores i la modelització adequada dels nivells 

sonors per estudiar els impactes i dissenyar les solucions més adaptades. 

 

Es presenta a continuació un exemple d’estudi realitzat per una subestació. 

 

 

Figura 18 -  Exemple d’un estudi d’impacte sonor d’una subestació. Font: CIGRE Brochure - 221 

 

Per reduir els nivells sonors dels transformadors es proposa el següent: 

 

• Substitució dels transformadors antics per d’altres més moderns i silenciosos; 

• Implantació de pantalles vegetals acústiques amb arbres adults que permetin un reducció 

moderada; 

• Implantació d’una pantalla acústica que pot oferir fins a 20dB d’abaixament; 

• Una caixa acústica hermètica en acer, la qual ofereix 10-15cm al voltant del transformador, a 

omplir amb un material d’aïllant sonor, que pot abaixar uns 22dB el nivell; 

• L’absorció acústica activa mitjançant un dispositiu amplificador i altaveus (fins a 10dB de 

reducció). 

 

Es presenten continuació dues estructures de panell acústic, una de nova aplicació i l’altra més 

convencional. 
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Figura 19 -  Estructura 

d’un panell acústic. Noves 

aplicacions en a) i mètode 

convencional amb 

formigó en b). 

 

A continuació es pot observar una fotografia d’un tancament sonor col·locat en una subestació al 

Canadà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 50 – Exemple de tancament sonor 

(Canadà). 
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Fotografia 51 – Un altre exemple de pantalla vegetal perimetral utilitzada per minimitzar l’impacte visual i 

sonor en una subestació 220/110/20kV en una zona agrícola d’Alemanya. 

 

 

 

Fotografia 52 – Exemples d’apantallament acústic realitzats en subestacions  de  Madrid. A l’esquerra SE 

Buenos Aires i a la dreta SE de Mirasierra. (Font: Iberdrola JT08 CIGRE 08) 
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Taula 6 – Taula resum d’aplicació del RD del 17 Nov. 37/2003 relatiu als nivells sonors màxims a respectar 

en diferents ambients 

 

Es presenten a continuació dues alternatives practicades per reduir el nivell sonor en transformadors 

de 400kV/132kV que no compleixen amb les especificacions: 

 

• Separar dels components de refredament de la resta del transformador i envoltar el 

transformador amb un panell absorbent al seu voltant 

 

Figura 20 - Exemple alternativa d’aïllament sonor d’un transformador 400/132kV. Font: CIGRE A2-218, 

2008 

 

• modificar el disseny d’elements que puguin reduir les emissions sonores tal com la inducció, la 

magnetostricció, elements aïllants interns. En aquest cas l’aparència del transformador no es 

modifica substancialment. 
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Figura 21 - Aspecte del transformador corresponent a la segona alternativa. Font: CIGRE A2-218, 2008 

 

5.4 - Vessament d’oli aïllant 

Tot i que el risc de fuga d’un oli aïllant és reduït, les seves conseqüències poden ser desastroses. És 

per això que s’ha d’avaluar el risc per cadascú dels elements  per  tal d’establir una classificació que 

permeti determinar la probabilitat de falla d’un element i els seus conseqüents efectes sobre el medi. 

 

Les principals possibilitats de contenir els olis són les següents: 

 

• l’excavació d’una fosa al voltant de l’emplaçament; 

• dipòsits col·lectius amb cubells separats: aquests cubells se situen sota dels equips que 

contenent oli, i drenen aigües i olis fins uns dipòsits allunyats on es procedeix a la separació 

dels fluides; 

• dipòsits simples de retenció d’oli: aquests dipòsits simples es col·loquen al voltant dels 

equipaments que contenen olis. Han d’estar equipats amb materials resistents al foc, ja que la 

majoria de les fugues d’oli són a l’origen d’incendis en els equips. 
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Fotografia 53 – Exemple típic d’un sistema de contenció del vessament d’olis. Dos fosses de graves anti-

foc delimitades amb una vorada de formigó, connectades entre sí. Es pot veure a la dreta de la foto un 

panell de control per proves i bombeig. 

 

Les darreres tecnologies permeten que les subestacions sigui totalment aïllades amb gas incloent els 

components que convencionalment treballaven a oli tal com els transformadors tipus OIT que avui en 

dia es substitueixen per uns de més segurs i més compactes aïllats amb gas (GIT). 

5.5 - SF6 (Hexafluorur de sofre) 

Ja fa uns quants anys que l’SF6 (Hexafluorur de sofre) es menciona com un problema degut a la seva 

contribució potencial a l’escalfament global. La seves propietats moleculars el fan un dels gasos més 

destructors a efecte hivernacle, però s’emet en quantitats relativament febles i no hi contribueix en 

termes absoluts d’una forma significativa. No obstant, grans esforços a nivell mundial s’estan 

realitzant per minimitzar les emissions d’aquest gas mitjançant la millora de l’estanquitat i dels 

processos de manipulació i de reciclatge. 

 

Els mètodes utilitzats per reduir notablement les emissions de SF6 en subestacions existents són: 

 

• la millora dels procediments de manipulació; 

• el reciclatge dels materials aïllats amb el SF6; 

• el control del SF6 per permetre el seu seguiment i limitar la seva utilització. 

 

Panell de control 

Dos fosses de graves 
interconnectades 

Vorada de formigó per 
delimitar les fosses 

Tanc amb oli 
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Tot i que s’estan realitzant recerques per trobar-li un substitut que sigui innocu pel medi, cap gas 

aconsegueix un nivell de satisfacció comparable en quant a les seves característiques elèctriques i 

funcionals. 

 

5.6 - Camps electromagnètics 

Quan existeix legislació relativa als camps magnètics aquesta fa referència essencialment a les noves 

subestacions. No obstant, la modernització o bé l’ampliació de les subestacions existents pot 

necessitar una posada en conformitat. 

 

Les principals fonts de camps electromagnètics són les línies d’entrada i de sortida de les línies de 

distribució, els jocs de barres, els transformadors, les bobines d’inductància en l’aire, els aparellatges i 

els seus cables, els circuits antiressonant, els disjuntors, les posades a terra, els condensadors, els 

carregadors de bateria i els ordinadors. 

 

Que les subestacions siguin del tipus AIS o GIS, els principals camps magnètics són idèntics i es 

troben per sobre o per sota de les arribades i sortides de línies soterrades o aèries. 

 

La reducció dels camps magnètics en subestacions existents és força onerosa  i complexa.  Les 

tècniques més modernes, consisteixen en sobrealçar les barres, disminuir l’espai entre fases i el 

diàmetre dels bus, reduir la tensió del sistema d’explotació  i en la utilització de pantalles vegetals. 

 

Per reduir els camps magnètics, és possible allunyar les fonts, optimitzar la configuració de les fases 

de forma a eliminar parcialment el camp magnètic, minimitzar les corrents augmentant les tensions de 

servei, reduir el més possible les transferències de càrregues, o desviar càrregues sobre altres línies. 

 

Així, en general, els camps magnètics es poden reduir mitjançant l’equilibrament dels corrents de 

línia, i la protecció dels conductors i de les barres per pantalles.  

 

 

Figura 22 - Mesura de camps electromagnètics dels transformadors a la subestació de Mirasierra a 

Madrid (Plan Madrid). Font: CIGRE A2-218, 2008 
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En Espanya no hi ha legislació especifica en aquest tema . Actualment la normativa internacional més 

exigent és la promulgada per l’ICNIRP (Comissió Internacional per la protecció contra la radiació no 

ionitzant), organisme vinculat a la Organització Mundial de la Salut. En juliol de 1990, el Consell 

Europeu ha aprovat una recomanació relativa a l’exposició del públic en general a camps 

electromagnètics de 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE), basant-se en el document de ICNIRP. 

 

El consell Europeu recomana que la exposició a camps electromagnètics de 50Hz no superi 5kV/m i 

100µT, respectivament, en zones en les que el públic estigui un temps apreciable. A més, en alguns 

països com Itàlia o Alemanya tenen limitacions similars en les seves legislacions. 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Memòria revA.doc 

Memòria Pàgina 73 de 80 

 

 

 

6 - ANÀLISIS PARTICULARS 

6.1 - Santa Llogaia d’Àlguema 

A l’annex 2 “Santa Llogaia d’Àlguema” es presenta l’anàlisi particular de la subestació prevista per 

REE al municipi de Santa Llogaia d’Àlguema. 

 

A continuació es resumeix l’anàlisi particular de Santa Llogaia d’Àlguema: 

 

• El parc de 400kV de la subestació de REE a Santa Llogaia està previst realitzar mitjançant la 

tipologia convencional aïllada amb aire (AIS); 

• En el present presentat no estava previst que l’arribada de la MAT a Santa Llogaia es realitzés 

soterrada amb corrent continu així que no s’havia previst la conversió DC/AC ni la transició 

soterrada – aèria; 

• La conversió DC/AC duplicaria l’espai necessari i previst per REE en el seu projecte, no 

obstant, es podria plantejar no realitzar-la al mateix indret i fer arribar directament l’energia en 

corrent altern a Santa Llogaia. En efecte, es considera que les millores ambientals i el 

soterrament del tram francès no ha de castigar més l’entorn de Santa Llogaia d’Àlguema; 

• A més de la conversió, mantenint el Sta Llogaia-Ramis-Bescanó aèria segons traçat de REE, 

es necessitaria realitzar una transició entre els cables i les línies aèries. No hi ha cap 

impediment que la transició es faci a la subestació mateix, tot i que això implica una reserva 

addicional d’espai que en realitat no és significativa  considerant les possibles necessitats de 

conversió. Aquesta transició també es podria realitzar al mateix indret de la possible 

subestació de conversió DC/AC; 

• Considerat que el projecte de la REE implica una conca visual molt important i ja que l’indret 

seleccionat és molt planer i es troba en plena depressió de l’Empordà, s’ha de minimitzar 

l’impacte visual provocat per les instal·lacions utilitzant una altre tecnologia com la tecnologia 

GIS; Es preconitza una subestació GIS interior en el cas que es mantingui el traçat de REE i 

soterrada en el cas que finalment s’opti per l’alternativa de traçat del CILMA. 

• En el cas de l’alternativa de traçat del CILMA, s’ha de preveure una zona de compensació 

d’energia reactiva que es pot perfectament integrar a la subestació; Considerant la 

compensació i el canvi de tecnologia es pot considerar que es duplicaria la inversió inicialment 

prevista; 

• En cas de no soterrar passat Santa Llogaia, es justifica més aviat compactar i interioritzar tots 

els elements en edificis integrats mediambientalment. Sense comptar amb la possible 

conversió aquesta solució costaria 1,5 vegades més que la proposada per REE en projecte. 
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6.2 - Bescanó 

A l’annex 3 “Bescanó” es presenta l’anàlisi particular realitzat de la subestació prevista per REE al 

municipi de Bescanó. 

 

A continuació es resumeix l’anàlisi particular de Bescanó: 

 

• Els parcs de 400kV i 220kV de la subestació de REE a Bescanó estan previstos realitzar 

mitjançant la tipologia convencional aïllada amb aire (AIS); 

• L’emplaçament seleccionat per REE es troba en un espai considerat com a Zona d’Interès 

Estratègic per la Connectivitat (ZIEC) que connecta en particular les zones PEIN de les “Les 

Guilleries” i de “Les Gavarres”, així es justifica que les tecnologies que s’han d’emprar per la 

realització de la subestació hagin d’ésser les que provoquin el menor impacte possible al medi 

i que permetin compactar l’espai necessari tot i garantint la seguretat (i fins i tot incrementa-la). 

Així, pot mitigar-se la pèrdua de permeabilitat ecològica i l’impacte visual i paisatgístic existent 

• La solució d’implantar una subestació tipus GIS soterrada és la solució que minimitza els 

impactes mediambientals i sobretot visuals. Així, aquesta solució de màxims es preconitza en 

el cas d’aconseguir el soterrament entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema ja que és el cas 

que dóna prioritat a l’entorn i al medi.  

• En el cas de l’alternativa de traçat del CILMA, s’ha de preveure una zona de compensació 

d’energia reactiva que es pot perfectament integrar a la subestació; Considerant la 

compensació i el canvi de tecnologia a GIS es pot considerar que es duplicaria la inversió 

inicialment prevista; 

• La solució proposada (GIS + compensació + transició) presentaria un sobrecost total de la 

inversió d’un 50% aproximadament. 

•  En el cas que no es soterrés entre Santa Llogaia i Bescanó es justifica, compactar i 

interioritzar tots els elements en edificis integrats mediambientalment. 

 

6.3 - Sant Julià de Ramis 

A l’annex 4 “Sant Julià de Ramis” es presenta l’anàlisi particular realitzat de la subestació prevista per 

REE al municipi de Sant Julià de Ramis. 

 

A continuació es resumeix l’anàlisi particular de Sant Julià de Ramis: 
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• Els parcs de 400kV i 220kV de la subestació de REE a Sant Julià de Ramis estan previstos 

realitzar mitjançant la tipologia convencional aïllada amb aire (AIS) en el cas de 400kV i amb 

GIS en el cas del parc de 220kV; 

• Tenint en compte que l’emplaçament seleccionat per REE se situa en una parcel·la rodejada d’ 

un jaciment paleolític, d’un espai d’interès connector de funcionalitat mitja i d’uns boscos no 

catalogats però considerats com cobertes de sòl de valor ecològic, es considera que les 

tecnologies que s’han d’emprar per a la realització de la subestació han d’ésser les que 

provoquin el menor impacte possible al medi i que permetin compactar l’espai necessari tot 

garantint la seguretat (i fins i tot incrementa-la). Aquestes tecnologies han de mitigar la pèrdua 

d’espais d’interès existents i de l’impacte visual i paisatgístic; 

• Es recomana la revisió de la tipologia de la subestació de REE, realitzant-la completament 

amb tecnologia GIS, com la que es planteja emprar pel parc de 220kV. Així, cal proposa que 

els dos parcs siguin totalment aïllats amb gas, incloent-hi els transformadors. compactant 

d’aquesta manera es podria aconseguir reduir en un 67% la necessitat d’ocupació espacial. 

S’estima que aquest grau de compactació s’aconseguiria incrementant en un 17% el cost 

d’inversió previst per a la subestació de Ramis; 

• la solució de mínim impacte per Sant Julià de Ramis és l’alternativa del CILMA, consistent en 

no realitzar la subestació i en compensació ampliar Juià a 400kV. 

6.4 - Juià 

A l’annex 5 “Juià” es presenta l’anàlisi particular realitzat de la subestació prevista per REE al municipi 

de Juià. 

 

A continuació es resumeix l’anàlisi particular de Juià: 

 

• La subestació de Juià és una subestació existent;  

• L’actual subestació de Juià es constitueix per tres parcs d’alta i mitja tensió de 220kV 

(propietat de REE), 132kV i 110kV. Tots tres parcs són del tipus convencional (AIS); 

• El parc de 220kV, propietat de R.E.E., representa aproximadament un 20% de l’espai ocupat 

per la subestació; 

• Com a espai d’interès natural proper a l’àmbit d’estudi, s’assenyala sobretot l’existència de 

l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000 de les Gavarres, classificat també com a Lloc d’Importància 

Comunitària (LIC); 

• En la situació actual, amb aproximadament un 25% més d’inversió de la realitzada 

(actualitzant als preus i sense comptar amb els treballs de retirada i obra civil) s’aconseguiria 

disminuir l’ocupació dels terrenys com a mínim al 25%, és a dir que s’aconseguiria tenir la 
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mateixa subestació en menys d’una hectàrea. La zona dels transformadors també es podria 

compactar utilitzant transformadors tipus GIT; 

• En el cas de la realitzar-se l’alternativa de REE, arribaria a Juià una nova línia de 220kV aèria 

des de Sant Julià de Ramis. Atès que l’arribada es faria aèria i que el nivell de tensió seria el 

mateix, les recomanacions de compactació són les mateixes que expressades anteriorment 

però amb una cèl·lula de 220kV més; Cal remarcar que l’actual parc de 220kV té disponible 

prou espai per a l’ampliació del parc de 220kV, és a dir que aquesta alternativa realment no 

augmentaria l’actual espai ocupat per la subestació 

• En el cas de l’alternativa de transport d’energia del CILMA soterrada en corrent altern, ja que 

s’anul·laria la subestació de Sant Julià de Ramis, s’hauria d’ampliar a 400kV l’actual 

subestació de Juià per assolir els objectius de nivell de servei. La subestació de Juià estaria 

connectada a la subestació de Bescanó i de Santa Llogaia d’Àlguema per una línia de 400kV 

soterrada en corrent altern. En aquest cas s’anul·laria la línia de 220kV DC aèria existent que 

arriba actualment a Juià des de Bescanó-Vic. A la nova subestació es preveuria la 

transformació 400kV/220kV i la sortida de tres línies de 220kV. Per aconseguir que en l’espai 

del parc de 220kV, actual parc de REE, es pugui localitzar un nou parc de 400kV,  una zona 

de transformació 400/220kV i un nou parc de 220kV, es proposa que tots dos parcs (220kV i 

400kV) es realitzin amb tecnologia GIS interior. 

• La situació més desfavorable per Juià, a priori, seria l’alternativa del CILMA ja que s’hauria 

d’ampliar la subestació de la REE a 400kV. No obstant, existeixen tecnologies avui en dia que 

permeten compactar l’actual subestació i inclòs reduir la necessitat d’espai tot i ampliar-ne la 

tensió.  

• Considerant l’evolució tecnològica i l’augment dels avantatges presentat per les tecnologies 

aïllades amb gas, es preconitza en el cas de l’alternativa del CILMA el canvi de l’actual parc de 

220kV a tecnologia GIS i la implantació d’un nou parc de 400kV amb la mateixa tecnologia. 

Aquests parcs s’implantarien dins de l’espai existent actualment. A més, es considera que 

inclòs els impactes visuals es mitigarien. 

 

6.5 - Riudarenes 

A l’annex 6 “Riudarenes” es presenta l’anàlisi particular realitzat de la subestació prevista per REE al 

municipi de Riudarenes. 

 

A continuació es resumeix l’anàlisi particular de Riudarenes: 
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• El parc de 400kV de la subestació de REE a Riudarenes està previst realitzar mitjançant la 

tipologia convencional aïllada amb aire (AIS); 

• La subestació de Riudarenes s’implantaria parcialment sobre d’una zona d’espais d’interès 

natural i paisatgístic del Catàleg de la Diputació de Girona; 

• En ésser la parcel·la tant propera al riu Esplet i a la seva confluència amb la riera de Santa 

Coloma és de preveure la potencial inundabilitat dels terrenys actuals, avalada pel Inuncat de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant, el projecte haurà de presentar un estudi acurat 

d’inundabilitat d’àmbit local del riu Esplet segons els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Una altra dada a tenir en compte en quant a l’especificitat de l’indret d’implantació és el fet que 

la subestació de Riudarenes s’implantarà a sobre d’un aqüífer classificat, el de la riera de 

Santa Coloma, segons Edicte de 16 de març de 1999. Aquest fet comporta que siguin 

d’aplicació les normes de protecció addicionals en matèria de procediment establertes pel 

Decret 328/1988. 

• En cas d’aconseguir el soterrament del ramal de Riudarenes, la solució d’implantar una 

subestació tipus GIS soterrada és la solució que minimitza els impactes mediambientals i 

sobretot visuals. S’ha de preveure la compensació de l’energia reactiva afegint una zona de 

compensació a la subestació; A grans trets, es pot considerar que la solució tecnològica GIS 

amb compensació presenta un sobrepreu total del cost d’inversió d’un 40% . 

•  En cas de no aconseguir el soterrament del ramal de Riudarenes, és possible, i es justifica, 

compactar i interioritzar tots els elements en edificis integrats mediambientalment per tal de 

camuflar la subestació assimilant-la a una nau del polígon industrial adjacent. 
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7 - CONCLUSIONS GENERALS 

Considerant que els projectes de realització de subestacions de molt alta tensió a les comarques 

gironines són inevitables, s’ha de vetllar perquè aquests projectes utilitzin les darreres tecnologies 

disponibles per tal de minimitzar els impactes ambientals i sobretot reduir al màxim l’impacte visual 

induït per aquests equipaments de gran volum. 

 

Tant si se soterren o no les línies previstes, es proposa la utilització total, o com a mínim parcial, de 

tecnologia GIS (aïllada amb gas) per la totalitat de les subestacions per aconseguir compactar al 

màxim l’espai necessari i augmentar la seguretat de les instal·lacions. Es considera que l’aplicació 

d’aquesta  tecnologia no té límits i que la seva aplicació depèn de la voluntat i inversió inicial 

disponible. La tecnologia GIS soterrada o interior és plenament segura, dominada i comprovada, i 

s’ha  aplicat des de fa dècades arreu del món. 

 

En el cas de la no realització de subestacions tipus GIS, els diferents components inclosos en les 

subestacions haurien d’estar el màxim possible aïllats amb gas en comptes de l’aïllament més 

convencional per oli. A part d’un augment de seguretat, està demostrat que la interconnexió entre 

aquests tipus elements és més senzilla i compacta. 

 

Aquestes tecnologies més sostenibles presenten un cost inicial més alt, no obstant han demostrat ser 

les tecnologies del futur i s’ha vist que la tendència actual en el món és la de soterrar les línies i 

corresponents subestacions. Tot i que s’està realitzant aquest soterrament principalment en zones 

urbanes (Madrid, Sidney, Copenhaguen, etc.), es comença a realitzar també en zones rurals en trams 

d’apreciable sensibilitat ambiental (Anglaterra, Japó, etc.). La realització d’unes subestacions GIS 

soterrades o interiors a Catalunya, i en particular a les comarques gironines, contribuirien al 

desenvolupament sostenible de les comarques i col·locarien Catalunya en les primeres referències en 

matèria de sostenibilitat energètica. 

 

Quant a la possibilitat de connexió entre Bescanó i Sta. Llogaia amb cable soterrat en corrent altern 

sense realitzar la subestació de St. Julià de Ramis (tal i com proposa el CILMA), s’haurà d’estudiar 

preferentment una solució similar al projecte japonès per no afegir una subestació intermediària de 

compensació d’energia reactiva. 

 

Si no es realitza el soterrament de les línies, semblaria legítim pensar que el soterrament de les 

subestacions no és primordial. No obstant s’ha de vetllar per què aquestes siguin el més compactes 
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possible i que es compleixin les mesures correctores presentades als annexos corresponents a cada 

subestació.  
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1 - INTRODUCCIÓ 

 

En nombrosos països, la construcció de les línies d’alta tensió modernes es fa actualment soterrada,  

principalment en la proximitat de grans aglomeracions urbanes o bé en zones sensibles 

ambientalment. No obstant, estatísticament i segons dades del CIGRE1 de 2007, es pot constatar que 

quan més alta és la tensió més baixa és la taxa de soterrament verificada. Concretament, per una 

tensió de 400kV, la taxa de soterrament és d’aproximadament 10%. S’interpreta doncs que no és la 

solució més realitzada però no perquè no sigui practicable.  

 

Una altra observació sobre aquesta tecnologia és que només és realment utilitzada per petits 

recorreguts principalment en zones urbanes. La gran excepció es troba al Japó. 

 

A la Taula 1 es resumeixen els principals projecte de línies soterrades d’alta tensió ≥400kV. 

 

Destaquen principalment per la seva longitud el projecte japonès de  Shinkeiyo - Toyosu de l’any 

2000 i l’anglès Elstree - St Johns Wood de l’any 2005. El projecte de Barajas també és una bona 

referència ja que es tracta d’una línia de 400kV doble circuit de l’any 2004. En els tres projectes la 

instal·lació dels cables s’ha  realitzat principalment en túnel. 

 

Als següents capítols es presenten alguns exemples interessants de subestacions que utilitzen les 

darreres tecnologies disponibles o que han integrat al projecte mesures de correcció o compensació 

dels impactes ambientals. En particular destaquen els primers exemples de les subestacions que 

estan connectades per la línies soterrada de molt alta tensió més llarga del món, situades al Japó, o 

l’exemple del soterrament de les subestacions d’alta tensió de Madrid mateix. 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 
1 Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) 

 WG B1.07 Brochure 338: “Statistics of AC underground cables in power networks”, 2007 
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País Projecte Tensió  

kV 

Conductor  

mm2 

Material Aïllant N. 

Circuits 

km Data 

Japó Shinkeiyo-

Toyosu 

500 2500 Cu XLPE 2 39.8 2000 

Espanya Aeroport de 

Barajas 

400 2500 Cu XLPE 2 12.8 2004 

UK Elstree-St 

Johns Wood 

400 2500 Cu XLPE 1 20 2005 

UK Nunthorpe-

Newby 

400 2000 Cu PPL 

/DDB 

2 1.33+4.5 2004 

Dinamarca Metropolitan 

Power 

Project 

400 1600 Cu XLPE 1 12.0+9.0 1997 

Dinamarca Metropolitan 

Power 

Project 

400 1600 Cu XLPE 1 12.0 1999 

Dinamarca Aarhus-

Aalborg 

400 1200 Al XLPE 1 2.5+4.5+ 

7.5 

2004 

Taula 1 – Principals projectes de línies soterrades de molt alta tensió 
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2 - SUBESTACIONS DE SHIN-TOYOSU (TOKIO, JAPÓ) 

La instal·lació de 500kV amb cable XLPE que uneix les subestacions de Keiyo i Toyosu al Japó és la 

més llarga distància soterrada de molt alta tensió realitzada. És el projecte que més es podria 

comparar amb el soterrament de la MAT entre Sta. Llogaia i Bescanó degut a les seves 

característiques. Es presenten a continuació les principals característiques del projecte i es presenten 

les dues subestacions d’extremitat, la de Shintoyosu, perfectament integrada en un edifici de disseny 

en ple centre de Tokio. 

 

 

Figura 1 - Esquema de la ruta del cable soterrat més llard del món. Font Tokyo Electric Power Company 

(TEPCO) 

 

Les característiques principals del projecte són: 

� Shin-Toyosu de 39.8 km 500kV doble circuit; Capacitat de transport de 

900MV (1200MV en un futur); 

� Aportar energia a Tokio directament amb un cable XLPE de 500kV DC; 

� Especial desenvolupament d’un cable de 2500mm2 amb 27mm de gruix 

d’aïllament; 

� Connexió de la subestació de Shinkeiyo (Shin-Keiyo) a la de Shintoyosu al 

centre de Tokio 

� Operant des de l’any 2000. 
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Aquest exemple demostra l’existència d’unes tecnologies que permeten minimitzar l’impacte visual i 

estètic d’una subestació de molt alta tensió, aconseguint una perfecta integració en un edifici de gran 

disseny exposat al centre de Tokio.  

 

Fotografia 1- Vistes de l’edifici on s’amaga la subestació de 500kV del centre de Tokio. Font: CIGRE JT08

 

 

Fotografia 2 – Vistes de La subestació soterrada de Shintoyosu. 500kV. Tokio (Japó). Font: GoogleEarth i 

altres. 

 

Es presenta a continuació una vista de les instal·lacions de la subestació. Es pot veure com aquesta 

es troba soterrada i es distribueix en diferents pisos d’una forma perfectament estructurada. La 

totalitat de la subestació s’ha realitzat amb una tecnologia GIS, incloent transformadors tipus GIT’s 

per aconseguir la màxima compacitat. 
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Fotografia 3 – Vista de les instal·lacions soterrades de la subestació de Toyosu al centre de Tokio. 
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3 - SUBESTACIÓ DE SHIN-HANNOU (SAITAMA, JAPÓ) 

La subestació de Shin-Hannou és troba a la Prefectura de Saitama (Japó) i és gestionada per Tokyo 

Electric Power Co. Inc. (TEPCO). Aquesta subestació s’ha creat per fer front a la demanda elèctrica 

del sud-oest de Saitama i del nord-est de Tokio.  

 

Aquesta subestació és interessant per les mesures correctores que s’hi han executat ja que aquesta 

subestació es troba en l’àmbit d’un parc natural protegit per unes ordenances de reforestació. El parc 

és el de Okumusashi i la urbanització hi és controlada.  

 

En els treballs de construcció de la subestació de Shin-Hannou, la idea de biòtop ha estat incorporada 

en la fase de disseny i les mesures correctores han estat aplicades en el sentit de coexistir amb la 

natura. Particular atenció ha estat donada a la restauració de l’ecosistema a baix cost mitjançant el 

propi poder de la natura. Per exemple, s’han reforestat els talussos i les àrees forestals circumdants i 

s’han creat habitats pels animals i les plantes. La subestació ocupa una àrea de 4.8Ha i fa de 

transició entre la línia aèria i el cable soterrat. 

 

Fotografia 4 -  Vista de la subestació de Shin-Hannou (Saitama, Japó). 

 

Les principals mesures correctores adoptades han estat: 

 

• El disseny de talussos vegetats minimitzant l’ús dels murs de formigó. S’han utilitzat murs 

reforçats amb geotèxtils que permeten la seva vegetació i cobriment per tal de confondre’s 

amb el medi, adoptant finalment un aspecte totalment natural. L’ús de murs permet la 

minimització de l’espai necessari a la subestació evitant una ocupació major de la superfície 

que en aquest cas s’havia de desforestar. Es presenta a continuació un exemple d’un talús 

tractat amb geotèxtil i el seu estat final revegetat. 
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Figura 2 - Tractament dels talussos: Col·locació de geotèxtil i estat revegetat. Font: IEA Hydropower 

(Case Study 01-03) 

 

• El disseny d’un dipòsit de regulació i d’un curs d’aigua integrats en el medi, per proporcionar 

un nou espai amè a la fauna i la flora aquàtica. No s’ha utilitzat formigó, només elements com 

la sorra i les graves, donant-li un acabat i un aspecte completament natural afable. Presenta 

l’aspecte del curs d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 – Curs d’aigua natural. Font IEA Hydropower (Case Study 01-

03) 

 

 

• Una reforestació ràpida dels terrenys i un ecosistema en harmonia amb el medi; Plantació 

immediata d’arbres adults, barrejant especies, per aconseguir un efecte immediat i garantir 

l’efecte final. 
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Fotografia 6 – Estat actual de la vegetació. Font: IEA Hydropower (Case Study 01-03) 
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4 - SUBESTACIÓ DE HAYMARKET 330KV 400MVA GAS 

INSULATED TRANSFORMER (SIDNEY) 

 

A Sidney (Austràlia) s’ha instal·lat en el subsòl d’un edifici comercial una subestació tipus GIS 

totalment interior amb un transformador d’aïllament gasos (GIT) de 330kV 400MVA. L’elecció del 

transformador és deguda a la seva gran compacitat. Aquest transformador s’ha posat en servei l’any 

2004 i funciona satisfactòriament des d’aleshores. 

 

Figura 3 - Vista 3D del projecte de Haymarket en Sidney. Font Toshiba. 

 

La compacitat s’aconsegueix pujant la pressió nominal per tal de millorar la capacitat aïllant del SF6 i 

el seu poder de refredament. En comparació amb una solució convencional d’aïllament a oli, s’ha 

pogut reduir en 50% de l’espai necessari, aconseguint una compactació idònia per la integració en 

l’edifici. 

 

Aquest exemple és interessant en quant a la seva perfecte integració en ambient urbà i utilització de 

les darreres tecnologies. Es destaca la utilització de GIT que garanteix més seguretat que les 

tecnologies de transformadors per oli. 

 

A continuació es presenten unes vistes de l’edifici on s’allotja la subestació i dels components 

instal·lats, tal com el compacte transformador GIT de 330kV. 
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Fotografia 7 – Solució proposada de la subestació de Sidney. Font: CIGRE B3-203, 2004. 

 

  
Fotografia 8 – Substació GIS soterrada en Sidney sota un edifici comercial amb GIT de 330kV. Font: 

ENDESA (JT08 CIGRË) 

 

Fotografia 9 – 330kV, 400MVA Gas Insulated 

Transformer (GIT) soterrada en un edifici 

comercial a Sidney. Font: CIGRE B3-203, 2004. 

 

Fotografia 10 – Vista del GIS 330kV. Font: 

CIGRE B3-203, 2004. 
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5 - ALTRES SUBESTACIONS GIS AMB GIT AL JAPÓ 

Per ampliar la demanda al centre de la població de Tokio, una subestació de 275kV soterrada s’ha 

construït en el subsòl d’un edifici comercial del centre de la ciutat. A continuació es mostra una secció 

de l’edifici on es pot observar el transformador de 275kV (GIT) i dos equips de commutació (GIS). 

 

Figura 4 - Secció d’un edifici amb una subestació de 300kV en el seu subsòl al centre de Tokio. Font: 

CIGRE 23-101, 2002. 

 

Una altre exemple de l’adaptabilitat, compacitat i seguretat de les instal·lacions GIS amb GIT. A 

continuació la secció d’un centre de culte amb una subestació de 275kV per sota. 

 

Figura 5 - Secció d’una subestació de 275kV sota un centre de culte al Japó. Font Toshiba.
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6 - PLAN MADRID GESTIONAT PER IBERDROLA: PLA DE 

COMPACTACIÓ DE 16 SUBESTACIONS A MADRID I DE 

SOTERRAMENT DE LÍNIES 

La Comunitat de Madrid ha invertit 21,4 milions d’euros per dur a terme el soterrament de les línees 

d’alta tensió i el blindatge de les 16 subestacions elèctriques que la empresa Iberdrola té a la capital 

de l’Estat, projecte que acabarà la seva execució l’any 2011. 

 

Aquestes obres comprenen el soterrament de 126 kilòmetres de línees d’alta tensió, dels quals 70 

kilòmetres estan en àmbit urbanístic d’iniciativa pública i la resta en terrenys privats. A més, es 

procedeix al blindatge o compactació de les 16 subestacions elèctriques propietat d’Iberdrola, la 

majoria trobant-se actualment bordejades per habitatges. Aquesta actuació consisteix en canviar els 

equips i components actuals per altres menys voluminosos i menys perillosos, utilitzant la tecnologia 

GIS. El projecte afecta a nou districtes de la capital (Arganzuela, Retiro, Fuencarra-El Pardo, Latina, 

Carabanchel, San Blas, Tetuán, Villaverde y Moncloa). 

 

Les subestacions sobre les que s’està actuant són: 

• Subestació de Melancólicos y Subestació de Legazpi (Arganzuela); 

• Subestació de La Estrella (Retiro); 

• Subestació de Mirasierra i Subestació de Fuencarral (Fuencarral-El Pardo); 

• Subestació de Aluche, Subestació de Ventas Alcorcón i Subestació de Polígono C. (Latina); 

• Subestació de Buenos Aires (Carabanchel); 

• Subestació de Vicálvaro (San Blas): 

• Subestació de El Pilar (Tetuán); 

• Subestació de Villaverde, Subestación de P. Ingenieros, Subestació de Ciudad de los Ángeles 

i Subestació de Urbanismo (Villaverde); 

• Subestació de Ciudad Universitaria (Moncloa). 

 

Aquestes subestacions representen casos que exemplifiquen les possibilitats de compactació i els 

resultats increïbles que s’aconsegueixen quan hi ha voluntat política i econòmica de reduir els 

impactes mediambientals i sobretot visuals. Aquest esforç que es realitza ja en entorns urbans és 

perfectament realitzable en entorn rurals. 
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6.1 - SE la Estrella (Retiro) 

A la subestació La Estrella s’han instal·lat transformacions de 220/132 kV per millorar l’alimentació 

actual de la xarxa de 132 kV, requerint que la nova Subestació La Estrella es connecti amb l’actual 

xarxa de 220 kV procedent de Morata, Villaverde i San Sebastián de los Reyes. 

 

Aquesta subestació està situada al carrer Sainz de Baranda, 88 i carrers Juan Esplandiú i Marqués de 

Lozoya. L’àmbit, de 6.327 metres quadrats de superfície, es dividirà en tres noves parcel·les: una, de 

1.330 m2, destinada a acollir el blindatge i soterrament de la subestació; una parcel·la d’ús 

residencial, amb una superfície de 1.337 m2 i una edificabilitat de 8.500 m2; i una parcel·la destinada 

a zona verda amb una superfície de 3.660 m2 que se cedirà a l’Ajuntament. 

La reducció de l’espai necessari per a la subestació és de quasi 80% i a més es realitzarà soterrada. 

 

 

Fotografia 11 – SE la Estrella a Madrid abans de les obres (220kV). Font: Iberdrola JT08 CIGRE. 

 

Fotografia 12 – SE la Estrella a Madrid. Estat final de projecte. Font: Iberdrola JT08 CIGRE 
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6.2 - SE “El Pilar” (Tetuán) 

La subestació de El Pilar se situa entre el carrer de Sinesio Delgado i l’avinguda d’Asturias i ocupa 

7.400 metres quadrats de superfície. Una vegada soterrada, 1.827 metres quadrats es destinaran a 

ús de benestar social, 3.136 metres quadrats els ocuparà la infraestructura elèctrica i 2.437 metres 

quadrats seran zona verda que passarà a formar part del parc de la Ventilla. 

 

Així, s’aconseguirà amb la tecnologia GIS passar de 7400m2 necessaris a només 3136m2, el que 

representa una disminució de quasi 60% del espai necessari, i a més se soterrarà la infraestructura. 

 

 

Fotografia  – SE “El pilar” . Estat inicial. Font: Iberdrola JT08 CIGRE 

 

 

Fotografia 13 – SE “El pilar” . Estat final projectat. Font: Iberdrola JT08 CIGRE 
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6.3 - SE “Deportiva” (Complex quatre camins) 

Representa un altre cas de soterrament i integració en zona urbana. 

 

 

Fotografia 14 - SE “Deportiva” (Complex quatre camins). Durant les obres, introducció del transformador. 

Font: Iberdrola JT08 CIGRE 

 

 

Fotografia 15 – SE “Deportiva” (Complex quatre camins). Estat final projectat. Font: Iberdrola JT08 CIGRE 
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7 - SUBESTACIÓ DE NAGOYA CITY AL CENTRE DEL JAPÓ, GIS 

330KV SOTERRADA A PROP D’UN CASTELL HISTÒRIC DEL 

CENTRE DE LA CIUTAT AMB GIT DE 275KV 

 

Aquesta subestació s’ha realitzat soterrada (GIS 330kV i GIT 275kV) per la proximitat amb el Castell 

de Nagoya. 

 

La subestació té diferents nivells. Els edificis de la substació estan perfectament integrats amb els 

altres edificis circumdants 

 

 

Figura 6 - Secció de la subestació 300kV soterrada de Nagoya City sota el castell històric.  

 

 

 
Fotografia 16 – Fotografia nocturna de la subestació de Nagoya City 
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8 - SUBESTACIÓ DE TEHRI (INDIA) – 420KV EN UNA CAVERNA 

Aquesta subestació s’ha instal·lat en una caverna i la connexió amb la superfícies es realitza 

mitjançant cablejat. 

 

    

Fotografia 17 – Subestació de Tehri de 420kV, instal.lada en una caverna. Font: Siemens 

 

 

 

Fotografia 18 – Interior de la subestació de Tehri. Font: Siemens 
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9 - SUBESTACIÓ INTERIOR 420KV A ALEMANYA 

Es tracta d’una subestació de 420/123kV a Alemanya amb GIS i transformador interior en edificis 

separats.  

 

A nivell d’estètica és interessant destacar que en el disseny dels edificis s’ha mantingut l’aspecte dels 

edificis dels voltants. 

 

 

Fotografia 19 – Subestació de 420/132kV amb GIS i GIT interior. 
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10 - SUBESTACIONS DE ELSTREE I DE ST JOHNS WOOD DE 

400KV (ANGLATERRA) 

Un dels cables de molt alta tensió més llarg del món és el que uneix les substacions de Elstree  i de 

St. Johns Wood per fer front a la creixent demana energètic de l’àrea metropolitana de Londres. El 

cable de XLPE trifàsic de 2.500mm2 i capacitat de 1600MVA s’ha col·locat en túnel entre les dues 

subestacions separades en aproximadament 21km. 

 

La subestació d’Elstree era existent i s’ha ampliat. La subestació de St.Johns és de nova construcció. 

  

 
Figura 7 – Esquema longitudinal del túnel d’unió entre Elstree i St. Johns Wood (Londres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20 – Subestació 

d’Elstree de 400kV (Anglaterra). 
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Fotografia 21 – Subestació de St Johns Wood 

durant les obres. Remoció de la tuneladora del 

túnel de connexió entre Elstree-St John’s Wood. 

 

La subestació de  St. Johns, a l’oest de Londres, s’havia de modernitzar per fer front a l’augmentació 

de la demana local d’energia. National Grid (NG) que hi gestiona electricitat va optar per construir una 

nova subestació. La nova subestació s’ha realitzat en l’antic emplaçament d’un central obsoleta on 

l’espai era limitat. No obstant, la subestació de 400kV posseeix 18 carrers i només ocupa una 

superfície de 90mx30m sigui 2700m2. La compactació s’ha aconseguit amb la utilització de la 

tecnologia GIS compacta aïllada amb gas. Així, aquesta subestació realitzada és la subestació GIS 

més gran de Gran Bretanya.  

 

Per complir amb les exigències d’alçada màxima edificada exigida en aquest indret, la subestació s’ha 

construït un subterrani de 6 m de profunditat. En particular s’han col·locat a la subestació 4 

autotransformadors de 240MVA, 500/13.2kV per alimentar les subestacions locals. Cadascú d’aquest 

transformadors pesa 171 tones i s’ha hagut de transportar en vaixell fins a Londres i desprès s’ha 

reforçat carreteres i pont per accedir a la subestació.  
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11 - RESTAURACIÓ DE SUBESTACIÓ AIS 400/2220KV A 

ROMANIA. 

Aquest cas és molt interessant per representar les possibilitats de substitució de la tecnologia AIS per 

una GIS. Aquest cas es troba a Romania.  

 

Es va aconseguir passar de 37.000m2 a 15.000m2 d’espai ocupat per la instal·lació. 

  
Figura 8 - Substitució de la tecnologia AIS per una GIS executada en motiu de la restauració d’una 

subestació de 400kV a Romania. Font: Toshiba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2: Santa Llogaia d’Àlguema 
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1 - ANTECEDENTS 

Els antecedents administratius de la subestació de Santa Llogaia d’Àlguema són els següents: 

 

• Amb data de 31 de març de 2006 el Consell de Ministres va aprovar la “Revisió 2005 - 2011” 

de la vigent planificació elèctrica constituïda pel document denominat “Planificació dels sectors 

d’electricitat i gas. Desenvolupament de les xarxes de transport 2002-2011”, on s’incloïa la 

subestació de Sta. Llogaia de 400 kV. 

• Amb data de març de 2008 Red Eléctrica de España (REE) redacta el Projecte d’Execució de 

la subestació 400kV de Santa Llogaia i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la subestació (Ecafir, 

SL). 

• El mateix any REE sol·licita la declaració d'utilitat pública i l'aprovació del projecte d'execució 

de la instal·lació de la subestació Santa Llogaia, al terme municipal de Sta. Llogaia d’Àlguema 

(Girona).  

• Amb data de 28 de maig de 2008 es va per públic al DOGC l’anunci d'informació pública sobre 

la línia elèctrica de 400 kV, doble circuit, Bescanó - Ramis - Santa Llogaia i les subestacions 

elèctriques Ramis i Santa Llogaia (exp. 14.469/2008-AT; 14.478/2008-AT; 14.474/2008-AT). 

(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5153, pàg. 45691, de 16.6.2008) d'acord amb el previst 

a l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats 

de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització 

d'instal·lacions d'energia elèctrica; 

• Amb data de 8 de juliol de 2008, l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema va presentar a la 

Direcció General d’Energia del Departament d’Economia i Finances un escrit d’al·legacions al 

projecte que es trobava en tràmit d’informació pública. Les al·legacions sol·licitaven la no 

construcció de la subestació al municipi i, en cas que es desestimés, el canvi de la ubicació 

prevista. 
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2 - INTRODUCCIÓ 

Segons s’explica al projecte i a l’estudi d’impacte ambiental de la subestació de Red Eléctrica de 

España (REE), la justificació de la subestació de Santa Llogaia d’Àlguema es deu a tres motius: 

• l’acompliment de la planificació aprovada per al desenvolupament de la xarxa de transport 

d’electricitat; 

• possibilitar l’alimentació del TAV en el tram Girona – França; 

• millorar la capacitat d’alimentació de la xarxa de distribució d’aquesta zona, que preveu que 

resultaria insuficient en els propers anys tenint en compte la capacitat de les línies de 220 kV i 

132 kV. Per aquest motiu s’instal·laria una transformació 400 kV / 132  kV a la subestació. 

 

L’emplaçament al terme municipal de Santa Llogaia d’Àlguema s’ha determinat per la distància 

màxima que pot existir entre els punts anterior (Bescanó) i posterior (Baixàs) de manera que en cas 

d’eventual fallada d’una d’aquestes dues estacions es pugui continuar abastint d’energia els trens.  

 

Segons s’explica a la memòria del present estudi, els escenaris considerats són els següents: 

• Escenari REE: Arribada soterrada en CC. Conversió CC/CA; transició soterrat – aèria. Sortida 

en CA 400kV DC. 

• Escenari CILMA: Arribada soterrada en CC. Conversió CC/CA. Sortida soterrada en CA. 

Compensació d’energia reactiva. 

 

Aquest annex presenta, en primer lloc, el projecte proposat per REE, resumint les característiques de 

l’indret seleccionat i avalat per l’EIA, així com les característiques tècniques principals dels parcs i 

l’aparellatge. 

 

En segon lloc, s’identifiquen els impactes potencials i les mesures correctores proposades per l’EIA 

de REE. A continuació es proposen mesures complementàries i mesures de compactació per la 

subestació, tant en el cas de realització de l’alternativa de REE com en la del CILMA. 

 

Al final de l’annex es presenta un reportatge fotogràfic de la zona afectada. 
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3 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (REE) 

La subestació de molt alta tensió de Santa Llogaia prevista per REE és el que presenta al “Projecte 

d’execució d’una nova subestació. T.M. de Santa Llogaia”, de març de 2003 i redactat per REE.  

3.1 - Descripció 

La nova subestació prevista a Santa Llogaia tindria com a funcions la connexió i la transformació de la 

tensió. Disposaria d’un parc de 400 kV, propietat de REE, que estaria annex a la subestació de 

l’ADIF, de dimensions 80x60 m en planta i que ha de servir per alimentar la catenària del TAV. 

 

El parc de 400 kV de REE estaria constituït per una parcel·la de dimensions més considerables, 

ocupant 3,4 hectàrees (aproximadament 170x200 m). S’hi preveuria ubicar els següents elements: 

• Carrer 1:  Futur Transformador 132 kV (posició 11) - Reserva (posició 21); 

• Carrer 2:  Transformador TR 1 132 kV (posició 12) - Reserva (posició 22); 

• Carrer 3:  Reserva (posició 13) -  Futur transformador 220 kV (posició 23); 

• Carrer 4:  L. Baixàs (posició 14) - L. Bescanó (posició 24); 

• Carrer 5: Transformador 1 ADIF (posició 15) - Transformador 2 ADIF (posició 25). 

 

El pressupost previst per a la seva execució és de 6.464.718 euros. 

 

3.2 - Situació i emplaçament 

La superfície total dels parcs previstos de 400 kV (REE), 132 kV (Endesa) i de tracció al TAV (Adif) és 

d’aproximament 4 hectàrees que se situarien íntegrament al terme municipal de Santa Llogaia 

d’Àlguema, municipi de la comarca de l'Alt Empordà.  

 

L’emplaçament considerat està situat en plena depressió de l’Empordà, al sector occidental del terme 

municipal, en una parcel·la agrícola plana situada al nord-est de la confluència entre el rec d’aragall i 

la riera d’Àlguema. La parcel·la presenta lleugeres pendents en direcció als dos cursos fluvials. 

 

Així, la subestació es localitzaria entre: 

• el rec  d’Aragall al sud; 

• el camí de Santa Llogaia a Vilafant al nord, on se situa el cementiri; 

• el nucli urbà de Santa Llogaia d’Àlguema a l’est; 
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•  l’autopista AP-7 a l’oest. 

 

Cal assenyalar que ja han començat les obres del TAV en aquet tram i que la traça se situa a l’est de 

la subestació de REE, entre aquesta i el nucli urbà de Santa Llogaia. Annexada a la subestació de 

REE es preveu la subestació d’ADIF per a l’alimentació del TAV. 

 

Les masses forestals més properes a l’implantació de la subestació són els boscos de ribera de la 

riera d’Àlguema i del rec d’Aragall. La parcel·la de la subestació no presenta cap massa forestal, no 

obstant s’haurà de vigilar per preservar les masses forestals circumdants, sobretot en fase de 

construcció.  

 

En quant a les infraestructures de la zona d’implantació de la subestació es destaquen les següent: 

• L’autopista AP-7; 

• La carretera A-2 (antiga N-II); 

• La línia elèctrica d’alta tensió de 132kV de Juià; 

• El traçat ferroviari de RENFE (Figueres - Barcelona); 

• El traçat del TAV (en fase de construcció). 

 

D’aquesta forma la subestació es localitzaria a uns escassos 200m aproximadament de l’inici del nucli 

urbà de Santa Llogaia, com es mostra a la Il·lustració 1. 

 
Il·lustració 1 - Emplaçament de projecte de la REE de la subestació de Sta. Llogaia en plànol topogràfic. 

Font: elaboració amb cartografia de l’ICC. 

SE Sta. Llogaia 
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Fotografia 1 - Emplaçament de projecte de la REE de la subestació de Sta. Llogaia en ortofotomapa. Font: 

elaboració pròpia amb cartografia de l’ICC. 

 

La zona on s’ubicaria la subestació és una parcel·la agrícola pràcticament plana. La parcel·la tindria 

aproximadament 4 hectàrees. 

 

En relació als cursos fluvials, la parcel·la en qüestió se situa a la conca de la Muga i més 

concretament a la subconca de la Riera d’Àlguema, afluent del riu Manol que alhora és afluent de la 

Muga. Molt a prop de la parcel·la també se situa el rec d’Aragall. 

 

Els sectors muntanyosos més propers se situen a la zona més meridional i occidental i són: 

• Ordis al nord-oest de Borrassà; 

• Pontós (Serra pelada) al nord; 

• Garrigàs a l’oest.  

 

A l’ Il·lustració 2 es presenta un mapa amb els espais de Xarxa Natura 2000, Espais Naturals de 

Protecció Especial i espais PEIN circumdants a la subestació. 

 

SE Sta Llogaia REE 

Rec d’Aragall 

Bosc d’en Rissec 
Riera d’Àlguema 

AP-7 Sta Llogaia d’Àlguema 
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Il·lustració 2 - Xarxa Natura 2000, Espais Naturals de Protecció Especial i PEIN. Font: SIMA (Generalitat 

de Catalunya) 

 

Segons el mapa anterior, no hi ha cap zona de PEIN, Xarxa Natura 2000 ni cap Espai Natural de 

Protecció Especial en l’àmbit de la subestació de Santa Llogaia d’Àlguema. Tampoc s’implantaria a 

sobre de cap aqüífer protegit. L’aqüífer protegit més proper, que també es pot visualitzar en el plànol 

anterior, corresponent al del Delta dels rius Fluvià i Muga. 

 

En referència a la seva situació en els espais del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de 

les Comarques Gironines de la Diputació de Girona (Il·lustració 3), la subestació de Santa Llogaia 

directament no se situa sobre cap zona catalogada. No obstant, s’observa que es troba entre dos 

planes de cursos fluvials catalogats com a connectors de funcionalitat alta. Aquests són: 

• Plans al·luvials del riu Manol (codi 98); a més, aquest es considera d’actuació prioritària. 

• Riera d’Àlguema (codi 100). 

 

SE Sta Llogaia d’A. 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Annex 2 revA.doc 

Annex 2: Santa Llogaia d’Àlguema Pàgina 8 de 24 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3 – Implantació de la subestació de Santa Llogaia en relació al Catàleg. Font: elaboració 

pròpia a partir de l’extracte del Catàleg d’Espais D’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques 

Gironines de la Diputació de Girona (juliol de 2007)  

 

Quant als aspectes urbanístics, la parcel·la prevista per l’implantació de la subestació de REE es 

troba sobre terrenys classificats, segons el mapa de classificació del sòl del PGOU de Figueres  

(Plànol General d’Ordenació Urbana de Figueres), com a sòl no urbanitzable, i més concretament, de 

tipus d1, corresponent a zones agrícoles. 

 

3.3 - Configuració i aparellatge 

3.3.a - Configuració 

Els conductors de 400 kV estaran disposats en tres nivells: 

SE Sta Llogaia d’A. 
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• Embarrats baixos, connexions entre aparells a 7,5 m d’alçada. Es realitzaran amb cable 

dúplex d’alumini homogeni tipus Cowslip. 

• Embarrats alts, barres principals de tub rígid d’alumini de 250 mm de diàmetre a 13,5 m 

d’alçada en configuració recolzada sobre aïlladors suport. 

• Estesa de cables alts dúplex d’alumini-acer tipus Lapwing a 20,45 m d’alçada.  

 

S’adopten els següents criteris bàsics de disseny: 

 

Tensió nominal 400 kV 

Tensió més elevada per al material (Ve) 420 kV 

Neutre Rígid a terra 

Intensitat de curtcircuit trifàsic (valor eficaç) 50 kA 

Temps d’extinció de la falta 0,5 seg 

Nivell d’aïllament  

a) Tensió suportada a impuls tipus maniobra 

b) Tensió suportada a impuls tipus raig 

 

1.050 kV 

1.425 kV 

Línia de fuga mínima per aïlladors 10.500 mm (25 mm/kV) 

Distàncies mínimes per a conductors rígids 400 kV 

(embarrats d’interconnexió) 

a) Distàncies fase – terra: 

- Conductor – estructura 

- Punta – estructura 

b) Distàncies fase-fase: 

- Conductors paral·lels 

- Punta – conductor 

 

 

 

2.600 mm 

3.400 mm 

 

3.500 mm 

4.200 mm 

Distàncies d’aïllament temporal en connexions de 

cables estesos 

a) Distàncies fase – terra 420 kV: 

- Conductor – estructura 

- Conductor – conductor 

 

 

 

1.500 mm 

1.800 mm 
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Distàncies 400 kV: 

a) Entre eixos d’aparellatge 

b) Entre eixos de conductors estesos (distància 

mínima) 

c) Amplada de posició 

d) Alçada d’embarrats d’interconnexió entre 

aparells 

e) Alçada d’embarrats alts 

f) Alçada d’embarrats estesos alts 

 

5.000 mm 

6.000 mm 

 

20.000 mm 

 

7.500 mm 

13.500 mm 

20.450 mm 

Distàncies comuns: 

a) amplada de vials principals 

b) amplada de vials perimetrals 

c) amplada de vials interiors 

d) alçada de gàlibs 

 

5.000 mm 

4.000 mm 

3.000 mm 

4.000 mm 

 

Les estructures metàl·liques i suports de l’aparellatge del parc es construiran amb perfils d’acer 

normalitzats d’ànima plena. Totes les estructures i suports tindran acabat galvanitzat en calent com a 

protecció contra la corrosió. Per l’ancoratge d’aquestes estructures es construiran fonamentacions a 

base de formigó. 

 

El parc de 400kV es preveu del tipus intempèries en configuració d'interruptor i mig i tindria la següent 

configuració: 

• Carrer 1:  Futur Transformador 132 kV (posició 11) - Reserva (posició 21); 

• Carrer 2:  Transformador TR 1 132 kV (posició 12) - Reserva (posició 22); 

• Carrer 3:  Reserva (posició 13) - Futur transformador 220 kV (posició 23); 

• Carrer 4:  L. Baixàs (posició 14) - L. Bescanó (posició 24); 

• Carrer 5: Transformador 1 ADIF (posició 15) - Transformador 2 ADIF (posició 25). 

 

Es recorda que l’esquema d’interruptor i mig permet la continuïtat del servei ja que cadascuna de les 

línies és alimentada per dos jocs de barres i que s’implanta on la continuïtat del servei és la prioritat. 

Ara bé, presenta alguns riscs de fallada donat que per tallar una arribada/sortida és necessària 

l’actuació de dos interruptors. 

 

3.3.b - Aparellatge 

S’instal·laran interruptors de comandament unipolar, transformadors d'intensitat, seccionadors 

pantògrafs, seccionadors rotatius de tres columnes, seccionadors rotatius de tres columnes amb 
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fulles de posada a terra, transformadors de tensió capacitius, bobines de bloqueig, autovàlvules, 

parallamps i aïllants suport. 

 

També es preveu realitzar: 

• Xarxes de terra superiors i inferiors. 

• Serveis auxiliars de corrent altern i corrent continu. 

• Construcció d'un edifici de comandament i control i sis casetes de relés al parc de 400 kV i tres 

casetes de relés al parc de 220 kV. 

• Sistemes de proteccions, de mesura i de control. 

• Sistemes de comunicacions per ona portadora, fibra òptica i telefonia interna. 

• Sistemes d'enllumenat i força. 

 

Segons el projecte de REE, l’alçada previstes de les terres superiors serà de 25 m i la dels embarrats 

alts serà de 20,5 m 

 

3.4 - Impactes potencials i mesures correctores 

3.4.a - Impactes potencials: 

Els impactes potencials enumerats per l’EIA de REE són els següents: 

i - Sòl:  

• Aparició de superfícies sense vegetació: modificació de la seva evolució edàfica; 

• Ocupació, impermeabilització i recobriment del sòl; 

• Processos erosius en talussos de terraplè; 

• Contaminació puntual del substrat sense abocaments incontrolats; 

ii - Agua: 

• Talls o modificacions del drenatge natural; 

• Aportació de materials sòlids a la llera del riu: incidències en processos fluvials i en la qualitat 

de l’aigua; 

iii - Atmosfera: 

• Increment de la pols i dels nivells sonors; 

• Interferències electromagnètiques en ràdio i televisió; 

iv - Vegetació: 

• Pèrdua total de vegetació en la zona de l’emplaçament de la subestació; 
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v - Fauna: 

• Moviments de maquinària i personal de les obres: alteracions de les poblacions faunístiques 

• Pèrdua de la vegetació: desaparició d’hàbitats; 

• Estrés de l’ecosistema terrestre en la fase de construcció i modificació de l’hàbitat en zones 

boscoses: destrucció de nius i caus; 

• Risc de col·lisió i electrocució de l’avifauna amb el cablejat elèctric: destrucció de nius; 

• Possible afectació per soroll de les comunitats animals circumdants; 

vi - Paisatge: 

• Possibles alteracions físiques del paisatge; 

• Pèrdua de qualitat visual. 

vii - Visibilitat: 

La subestació s’implantaria en una conca visual molt àmplia de dimensions ja que se situa en una 

zona molt plana en plena depressió de l’Empordà, sobretot respecte al nucli urbà de Santa Llogaia 

d’Àlguema. Així, es preveu que les instal·lacions seran parcialment visibles des d’alguns punts de: 

- El nucli urbà de Santa Llogaia d’Àlguema; 

- L’autopista AP-7 (vial d’accés i tronc principal). 

 

A continuació es presenten dues vistes aèries de la parcel·la de la futura subestació de Santa Llogaia, 

on es pot apreciar el conjunt de la parcel·la encara sense cap infraestructura. 

 

 
Fotografia 2  - Vista de la parcel·la de la subestació Sta Llogaia (Sobreelevació vertical x3). Font: 

GoogleEarth 

SE Sta Llogaia 
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Fotografia 3 – Vista de la parcel·la de la subestació Sta Llogaia (Sobreelevació vertical x3). Font: 

GoogleEarth 

 

3.4.b - Mesures correctores previstes per l’EIA (REE) 

Les mesures correctores i preventives generals previstes per REE són les següents: 

• Realització d’una mota perimetral de terres amb plantacions arbustives per apantallament 

visual; 

• Retirada i abassegament de la terra vegetal (30-40 cm); 

• Reg de les superfícies de l’obra; 

• Sembra d’hidrosembres en talussos; 

• Mesures de prevenció de l’avifauna de la línia elèctrica existent desviada; 

• Control de la il·luminació i mesures de reducció si escau; 

• Desenvolupament d’una xarxa de rec i de disponibilitat de l’aigua en la mota perimetral 

 

Les mesures correctores relatives al disseny de la subestació enumerades per l’EIA de la REE són 

les següents: 

• Disseny de motes i revegetació segons “projecte d’adequació paisatgística”; 

• Integració de l’accés en el seu entorn; 

• Prescripció de talussos suaus i uniformes; 

• Disseny arquitectònic de les edificacions consistent amb l’entorn; 

• No deixar els talussos de formigó amb “formigó vist”; 

• Pintat dels pòrtics i altres elements significatius amb color marró de preferència; 

SE Sta Llogaia 
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4 - POSSIBILITATS DE MITIGACIÓ I COMPACTACIÓ 

4.1 - Introducció 

La solució tecnològica proposada per REE pels seus parcs de 400kV a Santa Llogaia d’Àlguema és 

una solució convencional exterior aïllada amb aire (AIS). Com s’explica en la memòria del present 

estudi, aquesta solució és la solució més impactant des del punt vist ambiental. No obstant, és la que 

presenta uns costos inicials d’inversió més reduïts i és la que més habitualment s’adopta en ambients 

rurals per aquests nivells de tensions. 

 

Actualment els avanços tecnològics i la creixent consciencia ambiental han aconseguit que els darrers 

anys, sobretot en ambients urbans densament poblats però també en medis rurals que presenten un 

especial interès, s’aposti per tecnologies de subestacions de molt alta tensió més sostenibles i 

segures. Aquestes tecnologies són les subestacions aïllades amb gas (GIS), o alternativament 

s’apliquen solucions mixtes o híbrides (HIS) entre les GIS i les AIS per aconseguir reduir costos 

respecte a les GIS i compactar en relació a les AIS. 

 

Considerant que l’emplaçament seleccionat presenta una important conca visual i conseqüent 

impacte visual, agreujat per l’elecció de la tipologia de subestació, es  considera que només un canvi 

de tecnologia, passant de l’AIS al tipus GIS, pot mitigar l’impacte visual, perquè permetria la màxima 

compactació de les instal·lacions. Segons les referències exposades a la memòria del present estudi, 

les nombroses i diverses aplicacions de les solucions GIS per aquest nivell de tensió (400kV) avalen 

la seva viabilitat tècnica, que queda condicionada a la voluntat dels actors implicats. 

 

Segons es realitzi o no la línia de molt alta tensió entre Bescanó i Santa Llogaia aèria (alternativa 

REE) o soterrada en corrent altern (alternativa CILMA), aquest annex analitza la proposta de revisió 

de la tipologia de subestació a implantar a Santa Llogaia d’Àlguema. 

 

4.2 - Projecte SE Sta. Llogaia de REE 

Segons el projecte d’execució de la subestació de Santa Llogaia, la tecnologia emprada seria 

d’aïllament a l’aire, altrament anomenada subestació convencional, AIS (Air Insulated switchgear), o 

d’intempèries. Aquest tipus de subestació té menor cost inicial i són les més implantades a les zones 

rurals de tot el món. En elles tots els elements són exteriors i és l’aire que funciona com aïllador entre 

components. Per tant, els components han de respectar una considerable distància de seguretat, el 

que implica que es necessiti una gran superfície d’implantació. És doncs la solució típica que es 
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considera en els casos de baix pressupost i on no es prioritza l’entorn i la integració. És per tant la 

solució menys respectuosa mediambientalment.  

 

En definitiva, podem dir que la tipologia de solució tecnològica que proposa la REE pel seus parc de 

400kV a Santa Llogaia és la més antiestètica, més sorollosa, menys compacta, més impactant, menys 

fiable i a la vegada menys segura. No obstant, és la solució que necessita una menor inversió inicial i 

ofereix una relativa facilitat de manteniment. 

 

En el cas que s’acabés materialitzant aquesta tipologia d’instal·lació, s’hauria d’insistir en l’elaboració 

d’un projecte d’arranjament paisatgístic i en seguir els consells de camuflatge i millora d’integració 

descrits en l’apartat de minimització d’impactes de la memòria, a part dels proposats en l’EIA de la 

subestació. 

 

Particularment, es recomanen les següents mesures : 

• exigir que els principals components de la subestació siguin aïllats amb gas per aconseguir 

com a mínim una subestació hibrida entre l’AIS i la GIS; 

• rebaixar al màxim la plataforma d’implantació i aprofitar el material per la realització de motes 

perimetrals de camuflatge vegetalitzades; 

• anticipar a l’abans possible les tasques de plantacions, sobretot en les zones no afectades 

directament per l’obra, ja que permeten un bon camuflatge de les instal·lacions; 

• integració dels edificis, de l’accés i del tancament; l’estètica dels edificis es podria assimilar a 

les masies circumdants; 

• seguiment i aplicació de les mesures correctores en matèria de contaminació acústica, 

lumínica i electromagnètica; 

• utilització d’elements naturals en talussos i apantallaments visuals, tals com fileres d’arbrats i 

murs de contenció amb geomalles; 

• pintat dels principals elements per augmentar la integració i disminuir l’impacte visual, 

preferentment en marró; 

• compensar les zones de desforestació plantant arbres en una zona més amplia que la zona 

d’implantació de la subestació; “camuflar” més enllà de l’àmbit d’implantació. 

• demanar l’ajust i la justificació dels espais projectats com a “futur” i/o  de “reserva”; 

• reduir les distàncies a les mínimes obligatòries entre els diferents elements. En el projecte es 

plantegen distàncies superiors a les mínimes reglamentàries;  

• adopció d’estructures tubulars en substitució de les clàssiques gelosies; 

• instal·lar els equipament de més envergadura a les cotes més baixes de la plataforma o 

estudiar la seva posició per optimitzar la no visibilitat dels components i del conjunt de la 

instal·lació; 

• utilitzar graves de colors i altres superfícies que permetin una major harmonia amb el medi; 
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• col·locar panells sonors enganxats als components que permetin al mateix temps millorar 

l’estètica tot formant un conjunt més opac. 

 

No obstant,  s’ha d’afegir que Santa Llogaia podria tenir en realitat altres funcions no previstes en 

projecte. Quant a la proposta de traçat de la REE entre Santa Llogaia i Bescanó i considerant que 

l’interconnexió venint de França es faria soterrada fins a Santa Llogaia i en corrent continu, aquestes 

serien les següents: 

- la conversió de corrent continu a corrent altern, ja que a partir de Santa Llogaia es 

transportaria en corrent altern; 

- la transició de la línia soterrada fins a Santa Llogaia a línia aèria proposada per REE a partir 

de la mateixa. 

 

Com ja s’ha explicat a la memòria principal, respecte a la necessitat d’ocupació d’espai, les 

subestacions de conversió necessiten aproximadament 30m2/MW bipolar, o sigui que s’han de 

preveure aproximadament 4 ha de terrenys disponibles per 1200MW. Aquesta necessitat no té en 

compte l’espai de jocs de barres de 400kV ni les entrades. S’estima que una subestació de conversió 

AC/DC costa entre 150 i 250 k€/MV, és a dir que en aquest estaria entre 180M€ i 300M€. 

 

Les problemàtiques mediambientals relatives a la subestacions de conversió AC/DC són les mateixes 

que per les altres subestacions d’alta tensió. En destaca principalment l’ocupació del sòl i l’impacte 

visual, a part de les interferències radiotelefòniques, els camps electromagnètics creats, la 

contaminació sonora i les vibracions degudes al trànsit pesat durant les obres. En aquest cas, es 

podria considerar que una instal·lació d’aquesta envergadura a Santa Llogaia duplicaria la superfície 

prevista inicialment en el projecte de REE i incrementaria dràsticament l’impacte visual. 

 

A part de la conversió DC/AC, s’ha vist que també es necessitaria realitzar la transició dels cables 

soterrats a línia aèria. Per una línia de molt alta tensió, es pot considerar que la subestació de 

transició pot valdre 450k€. Per una subestació de transició aèria-soterrada s’estima que es 

necessitarien aproximadament 1.200 m2. La superfície necessària pot arribar fins a 2.500m2 en 

funció de les característiques de la xarxa. Quan es parla d’alta tensió i en aquest cas de 400kV, es 

necessari que la transició es faci separada de la torre i no sobre ella, com sí que es podria aconseguir 

per a tensions inferiors. 

 

Cal destacar que la última torre de la línia aèria, la de transició, ha de ser més robusta que les demés 

ja que la línia aèria en acabar provoca un desequilibri de les forces mecàniques que ha d’absorbir 

l’estructura de la torre. Així, aquesta torre també contribuiria a l’augment de l’impacte visual. 
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A continuació s’il·lustren esquemàticament les configuracions descrites anteriorment. Primerament es 

mostra la proposta de projecte i desprès la proposta de projecte amb subestació de  transició i 

conversió DC/AC. 

 

 

Il·lustració 4 – Esquema de proposta de projecte REE. Font: elaboració pròpia 

 

 

 
Il·lustració 5 – Esquema de proposta de projecte REE corregida amb previsió de conversió AC/DC i 

transició. Font: elaboració pròpia 

 

S’estima que la proposta corregida il·lustrada anteriorment pot valdre uns 200 M€ més que el projecte 

inicial i ocupar 8 ha enlloc de les 4 ha previstes per REE. 

 

4.3 - Alternatives considerant el traçat de REE 

En cas que la línia de molt alta tensió entre Santa Llogaia d’Àlguema i Bescanó de 400kV DC es 

realitzi aèria en corrent altern, els elements necessaris a la subestació serien els presentats en el 

projecte d’execució de REE afegint-hi les possibles subestacions de transició i conversió. 

SE Sta. Llogaia 

Parc 400kV AIS 

400kV DC en 

corrent altern 

400kV DC en 

corrent altern 

SE Sta. Llogaia 

Parc 400kV AIS 

SE Sta. Llogaia 

Conversió DC/AC 

SE Transició 

Cables de 

corrent continu 

400kV DC en   

corrent altern 
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En aquest cas, la línia de 400kV DC en corrent altern ha de sortir aèria cap a  Santa Julià de Ramis, 

així que, tot i plantejar-se una subestació soterrada, sempre hi hauria l’impacte associat a les torres i 

a les línies de sortida. No obstant, s’ha d’intentar reduir al màxim l’espai necessari per la subestació ja 

que, si s’afegeix la necessitat de conversió DC/AC degut al canvi de traçat, l’espai necessari es 

duplicaria. En qualsevol cas, per mitigar substancialment els impactes cal millorar la tecnologia 

emprada en el parc de 400kV mitjançant la tecnologia GIS interior. 

 

Amb aquest tipus de tipologia de subestació es considera que es podria reduir la superfície 

necessària per a la seva implantació a només el 30% de la necessària amb la tecnologia AIS. Deixant 

de banda la possible necessitat de conversió i transició, es considera que amb menys d’una hectàrea 

es podria aconseguir realitzar el parc de 400kV de REE. La inversió necessària superaria en 30% el 

cost previst inicialment per REE, però els avantatges associats serien considerables, ja que es 

minimitzaria l’impacte ambiental i augmentaria l’acceptació social de les instal·lacions.  

 

Els avantatges més destacables de la tecnologia GIS són els següents: 

• augment de la fiabilitat dels components; 

• augment de la seguretat de les instal·lacions; 

• augment de la durabilitat dels components; 

• augment de la compacitat i de l’acceptació social de la subestació; 

• disminució de l’impacte ambiental i visual; 

• avantatges en maniobrabilitat, lleugeresa i portabilitat dels components. 

 

Pel que fa a les alternatives de conversió i/o transició, la millor opció per mitigar els impacte locals en 

aquest cas seria sense cap dubte considerar la possibilitat de que es realitzés una subestació de 

conversió DC/AC en un altre emplaçament. Això permetria que arribés directament l’energia a la 

subestació de Santa Llogaia en corrent altern sense necessitat de conversió. Així, la subestació de 

transició s’integraria millor, no produeix tant impacte, i ocupa menys espai. 

 

A continuació es presenta un esquema de l’alternativa presentada en relació a la solució de projecte 

canviant la tipologia del parc de 400kV a GIS interior (instal·lant a part la conversió i la transició). 
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Il·lustració 6 – Esquema d’alternativa menys impactant que considera el traçat de REE. Font: elaboració 

pròpia 

 

En el cas il·lustrat anteriorment seria interessant pensar en realitzar una plataforma deprimida per 

disminuir la conca visual i reutilitzar les terres de l’excavació per implantar unes motes perimetrals. 

Aquesta idea s’explica en la il·lustració segúent: 

 

 
Il·lustració 7 – Esquema d’alternativa menys impactant que considera el traçat de REE amb enfonsament 

de la plataforma i motes perimetrals. Font: elaboració pròpia 

 

4.4 - Alternatives considerant el traçat del CILMA 

La proposta de traçat del CILMA consisteix en soterrar la línia en corrent continu fins a Santa Llogaia, 

i a partir d’allà fer sortir els cables en corrent altern igualment soterrats. 

 

SE Sta Llogaia 

Parc 400kV GIS 

CA aeri CA aeri 
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En aquest cas a part de la subestació prevista en el projecte de REE es necessitaria també realitzar 

la conversió a DC/CA, tot i que no es necessitaria subestació de transició si es considera que 

l’arribada es fa amb els cables. A part de la conversió, s’ha de pensar que s’hi podria compensar part 

de l’energia reactiva del cable soterrat en corrent altern entre Santa Llogaia i Bescanó. 

 

Ja que l’entrada i la sortida estarien soterrades i que l’emplaçament és planer i visible des de 

nombrosos  punts i infraestructures, es considera que l’opció tecnològica més coherent seria la de 

soterrar la subestació de Santa Llogaia. Com ja s’ha vist, no hi hauria cap problema en soterrar el 

conjunt del parc de 400kV i els elements per la compensació d’energia reactiva. Ara bé, pel que fa a 

la zona de conversió DC/AC, les alçades d’alguns components complicarien el seu soterrament i 

podrien fer-lo inviable. Aquest punt és difícil d’avaluar ja que aquests projectes s’executen sovint amb 

la metodologia de “clau en mans”. Si realment no es poguessin soterrar alguns components, aquests 

es podrien quedar a l’exterior i caldria condicionar la solució final al pertinent estudi paisatgístic i a les  

mesures correctores. 

 

Es presenta a continuació un esquema de com podria quedar la subestació en cas de soterrar-la 

totalment, minimitzant al màxim els impactes visuals i mediambientals. 

 

Il·lustració 8 – Esquema d’alternativa menys impactant considerant  el traçat del CILMA. Font: elaboració 

pròpia 

 

En el cas específic de compensació de l’energia reactiva, s’ha de preveure que per 40 km de tricable 

soterrat en CA de 400kV i considerant una compensació de 15 MVA/km/cable al 75%, caldria una 

instal·lació de 1350 MVar (o fins i tot 1800 MVar en el cas de necessitar instal·lacions de quatre 

cables). Aquests dispositius es poden repartir entre Sta. Llogaia i Bescanó, i així es podria considerar 

i preveure que a la subestació de Santa Llogaia s’hi hauria de compensar entre 600-900 MVar 

aproximadament. Es preveu que l’espai que pot requerir la compensació incrementaria en 

aproximadament el 10% l’ocupació de terreny prevista pel parc de 400kV. Quant a la conversió, les 

dades serien anàlogues. S’estima que emprant les millors tecnologies es podria aconseguir no ocupar 

més espai que el previst en projecte tot i considerant la conversió a la mateixa subestació. 

SE conversió+ 

parc 400kV GIS 

soterrat+ compensació 

CC soterrat CA soterrat 
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5 - RECOMANACIONS I CONCLUSIONS 

 

El parc de 400kV de la subestació de Santa Llogaia està previst que es realitzi amb la tipologia aïllada 

amb aire (AIS), que és la tecnologia habitual en zones rurals per la disponibilitat i baix cost dels 

terrenys i perquè minimitza la inversió inicial. No obstant, aquesta tecnologia és la més impactant 

mediambientalment. Degut a l’especificitat de l’indret en el qual s’ha elegit implantar la subestació, a 

l’evolució tecnològica i als avantatges que presenten les tecnologies aïllades amb gas (GIS), es 

recomana la revisió de la tipologia d’instal·lacions proposada per REE, i plantejar com a mínim una 

subestació híbrida amb una sèrie de mesures correctores i de minimització d’impacte ambiental. 

 

Tenint en compte que finalment el tram de l’interconnexió Baixàs – Santa Llogaia es realitzarà soterrat 

en corrent continu, s’hauran de fer modificacions al projecte proposat inicialment per REE de la 

subestació de Santa Llogaia. Com a mínim s’haurà de preveure la conversió de corrent continu a 

corrent altern, tant si se soterra com si no, ja que a partir Sant Llogaia es transportarà en corrent 

altern cap al sud. L’opció que minimitza l’impacte visual és que no s’annexi aquesta subestació a la 

de Santa Llogaia, és a dir que es realitzi en un altre indret, i fer que l’energia arribi en corrent altern a 

Santa Llogaia. Es considera que el fet de soterrar en corrent continu el tram francès no ha de 

perjudicar o incrementar l’intensitat del impactes a Santa Llogaia. 

 

En el supòsit que se soterri passat Santa Llogaia, a part de la possible conversió es necessitarà 

probablement disposar de components de compensació de l’energia reactiva. No obstant això, el 

sobrepreu i l’augment necessari no és tant important com en el cas d’una subestació de conversió 

DC/AC. Al passar de soterrat a aeri i viceversa és necessitarà una zona de transició que també es pot 

integrar sense incrementar substancialment els impactes a la subestació prevista.  

 

La solució d’implantar una subestació tipus GIS soterrada és la solució que minimitza els impactes 

mediambientals i sobretot visuals. Així, aquesta solució de màxims es preconitza en el cas 

d’aconseguir el soterrament de la MAT entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema, perquè és el cas 

que dóna prioritat a l’entorn i al medi. La solució proposada (GIS + compensació) sense conversió 

duplicaria pràcticament la inversió inicial.  

 

En cas de no soterrar la línia passada Santa Llogaia, es justifica més aviat compactar i interioritzar 

tots els elements en edificis integrats mediambientalment. Sense comptar el cost de la possible 

conversió, aquesta solució costaria un 50% més que la proposada al projecte de REE. 
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6 - REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Fotografia 4 – Vista des del camí del bosc d’en Rissec cap a la parcel·la prevista per la SE de Santa 

Llogaia d’Àlguema. S’observa la línia de 132kV existent i a la dreta de la imatge les obres del TAV en 

construcció. Font: elaboració pròpia, nov. 08 

 

 
Fotografia 5 – Vista de la parcel·la sota la línia de 132 kV. Al fons a la dreta hi ha el cementiri. Font: 

elaboració pròpia, nov. 08 
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Fotografia 6 – Vista des de la parcel·la de la SE de Sta. Llogaia cap al Canigó i els Pirineus orientals. 

Font: elaboració pròpia, nov. 08 

 

 
Fotografia 7 – Des del camí del bosc d’en Rissec cap al nucli de Santa Llogaia. Obres del TAV en fase 

d’explanació. A l’esquerra límit de la parcel·la de la SE de Sta. Llogaia. Font: elaboració pròpia, nov. 08 
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Fotografia 8 – Des del camí cap al Bosc d’en Rissec. La parcel·la prevista per a la SE de Sta. Llogaia se 

situa a la dreta del camí. S’hi observa una torre de la línia existent de 132 kV que creua en aquest indret el 

camí. Font: elaboració pròpia, nov. 08 
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1 - ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

Els antecedents administratius de la subestació de Bescanó són els següents: 

 

• Amb data de 31 de març de 2006 el Consell de Ministres va aprovar la “Revisió 2005 - 2011” 

de la vigent planificació elèctrica constituïda pel document denominat “Planificació dels sectors 

d’electricitat i gas. Desenvolupament de les xarxes de transport 2002-2011”, on s’incloïa la 

subestació de Bescanó de 400 kV. 

• Amb data de maig de 2003 Red Eléctrica de España (REE) redacta el Projecte d’Execució de 

la subestació 400/132/25 kV de Bescanó i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la subestació de 

Bescanó (Girona). 

• El mateix any Red Eléctrica de España sol·licita la declaració d'utilitat pública i l'aprovació del 

projecte d'execució de la instal·lació de la subestació Bescanó, constituïda pels parcs de 400 

kV i 220 kV, al terme municipal de Bescanó (Girona) va estar sotmesa a informació pública 

d'acord amb el previst a l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es 

regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 

d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, havent-se presentat al·legacions pel senyor 

Manuel Corella Polo en representació de l'Associació Vilanna Bescanó Natura, pel Grup 

Independent Bescanoni-Esquerra Republicana de Catalunya de l'Ajuntament de Bescanó, i pel 

senyor Jordi Camps Serramitja en representació de l'Associació Anglès Verd i l'Ajuntament 

d'Anglès. 

• Amb data 12 de gener de 2007, el Consell de Ministres acorda declarar, en concret, la utilitat 

pública i aprovar el projecte d'execució de la subestació Bescanó, constituïda pels parcs de 

400 kV i 220 kV, al terme municipal de Bescanó (Girona), el titular de la qual és Red Eléctrica 

de España (exp. 03/64) 

• Amb data de març de 2008 Ecafir, SL redacta per encàrrec de Red Eléctrica de España 

l’Estudi d’Impacte Ambiental de la línia elèctrica a 400 kV de Bescanó – Ramis – Santa 

Llogaia. 

• Amb data de 28 de maig de 2008 es va per públic al DOGC l’anunci d'informació pública sobre 

la línia elèctrica de 400 kV, doble circuit, Bescanó - Ramis - Santa Llogaia i les subestacions 

elèctriques Ramis i Santa Llogaia (exp. 14.469/2008-AT; 14.478/2008-AT; 14.474/2008-AT). 

(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5153, pàg. 45691, de 16.6.2008). 
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2 - INTRODUCCIÓ 

REE ha optat per construir una nova subestació a Bescanó que a partir de la xarxa de 400kV que hi 

arribarà subministri energia a les línies de tensions inferiors (de 220kV i 132 kV) que distribueixen 

energia actualment a la zona de Girona i Catalunya nord-est. Així, Bescanó serà una subestació de 

interconnexió entre les xarxes i de transformació d’energia per disminució a les tensions locals de 

220kV i 132kV. 

 

Segons s’explica a la memòria del present estudi, els escenaris considerats són els següents: 

• Escenari REE: Arribada aèria CA 400kV DC. Sortida de 400kV aèria  DC. Transformació 

220kV. 

• Escenari CILMA: Arribada soterrada 4000kV en CA. Sortida aèria 400kV DC CA. Transició 

soterrat - aèria. Subestació de compensació d’energia reactiva. Transformació 220kV. 

 

En el present annex es presenta en primer lloc el projecte proposat per la REE, resumint les 

característiques de l’indret seleccionat i avalat per l’EIA de REE, així com les característiques 

tècniques principals dels parcs i aparellatge. 

 

En segon lloc s’identifiquen els impactes potencials i les mesures correctores proposades per l’EIA de 

REE. 

 

A continuació es proposen mesures complementàries i mesures de compactació per la subestació, 

tant en el cas de realització de l’alternativa de REE com en la del CILMA. 

 

Al final de l’annex es presentarà un reportatge fotogràfic. 
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3 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (REE) 

El projecte de la subestació de molt alta tensió de Bescanó prevista per REE és el que es presenta 

com a “Projecte d’execució d’una nova subestació. T.M. de Bescanó” de març de 2003, redactat per 

REE.  

3.1 Descripció 

D’acord amb l’estudi d’impacte ambiental, a Bescanó es preveu dissenyar una subestació mixta 

(interconnexió i transformació) amb l’esquema d’un interruptor i mig.  

 

El projecte contempla les instal·lacions necessàries per equipar una subestació de 400kV amb sis 

posicions de línia i tres posicions de transformació que permeten abaixar la tensió a 220kV i 132kV en 

els parcs annexes propietat d’ENDESA. Només s’analitza la subestació propietat de REE que 

contempla els parcs de 400 i 220kV. 

 

La subestació de Bescanó es preveu del tipus exterior ja que es preveu que el parc de 400kV sigui de 

tipus convencional “intempèries”. Aquest tindria unes dimensions de 170x200 m. Es preveuen també 

edificis de comandament i control pels parcs de 400 i 220kV. 

 

La superfície prevista ocupada per la subestació és d’aproximadament 5 ha, essent 3,4 ha l’espai 

ocupat pel parc de 400kV. L’edifici de comandament i control del parc de 400kV ocuparia una 

superfície de 260 m2 en un sola planta. A més, es preveu la construcció d’unes casetes de relè 

normalitzades per REE (una per cadascún dels carrers) de 4x8 m en planta. 

 

Com a tancament s’ha previst una tanca metàl·lica d’acer galvanitzat reforçat amb 2.3 m d’alçada per 

evitar intrusismes. A més d’aquest tanca de seguretat es preveu la col·locació d’un segon tancament 

exterior que delimiti la subestació i protegeixi les mesures correctores i paisatgístiques adoptades. 

3.2 Situació i emplaçament 

L’emplaçament considerat com a òptim per l’EIA de REE se situa en la zona oest del terme municipal 

de Bescanó, al sud de la carretera N-141 de Lleida a Girona, quedant emmarcada al nord per la vall 

de riu Ter i al sud per extenses masses forestals. A l’oest se situa el nucli d’Anglès i cap a l’est el nucli 

de Bescanó, essent el nucli de població de Vilanna, al sud-est, el més proper a l’emplaçament 

seleccionat. 
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L’indret se situa a la conca del riu Ter, a la subconca del marge dret. La futura subestació afecta les 

dues subconques del riu Ter corresponents a dos dels seus afluents drets, el torrent d’en Ribera i el 

torrent d’en Baldiret. 

 

A continuació es presenta un ortofotomapa de la zona situant la parcel·la seleccionada i els altres 

elements rellevants com els cursos, infraestructures o poblats: 

 

 
Il·lustració 1 – Esquema de localització de la parcel·la de la S/S de Bescanó. Font: elaboració pròpia a 

partir d’ortofotomapa de l’ICC. 

 

La zona d’implantació es constitueix per diferents parcel·les que sumen aproximadament 5 ha 

d’extensió. La superfície es presenta aproximadament homogènia amb pendent mitjà del 7% d’est a 

oest. 

 

Quant a la presència de població, s’ha d’assenyalar que el nucli de Vilanna es troba a uns 500 m a 

l’est. D’altra banda, Bonmatí es troba a 2 km cap a l’oest i Bescanó a 2,6 km en direcció est. A més, a 

les proximitats de l’emplaçament es troba la masia la Farga, a peu de la carretera N-141 i a uns 

Torrent d’en Ribera Torrent d’en Baldiret 

Can Vilanna 

S/E BESCANÓ 

220Kv  
El Ter 

N-141 
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escassos 200 m de l’indret seleccionat, i Ca n’Amat Gros, que es troba seguint uns 200 m la carretera 

de Can Solaric que accedeix al lloc. 

 

Pel que fa al medi biològic, la vegetació potencial de la zona se situa dins del domini d’alzinar litoral 

(Quercetum ilicis galloprovinciale), limitant cap al oest el domini de la sureda (Quercetum ilicis 

galloprovinciale suberetosum). La formació forestal més pròxima resulta ésser una formació mixta 

formada per pinars de pi i suredes que cobreixen les vessants al sud de l’emplaçament. 

 

A la resta de la zona la vegetació es redueix a cultius de secà i pastorals associats a zones de cultius 

abandonats. A les parcel·les seleccionades es localitzen actualment diferents cultius. 

 

Quant a la fauna, s’assenyala la presència de fauna típica d’ambients agrícoles o plans oberts. 

 

A la Il·lustració 2 es presenta un mapa amb els espais de Xarxa Natura 2000, Espais Naturals de 

Protecció Especial i PEIN circumdants a la subestació. 

 

 
Il·lustració 2 – Xarxa Natura 2000, Espais Naturals de Protecció Especial i PEIN. Font: SIMA (Generalitat 

de Catalunya) 

 

Com es pot constatar a la il·lustració, l’emplaçament previst es troba a prop dels espais següents: 

• Xarxa Natura 2000: Riberes del Baix Ter, que és un espai d’importància comunitària; 

• PEIN: Les Gavarres (a aprox. 12 km), Les Guilleries (a aprox. 8 km) i Volcà de la Crosa (a 

aprox. 6 km). 

 

A més, s’ha constatat que la futura subestació es trobarà al mig del connector de dues zones del 

PEIN, la de “Les Guilleries” i la de “Les Gavarres”, en un espai especificat com zona d’interès 

estratègic per la connectivitat (ZIEC), la qual, entre d’altres, es troba recollida en l’estudi “Anàlisi de la 

connectivitat ecològica a la comarca de la Selva” del Consell Comarcal de la Selva (abril de 2007). 

S/E Bescanó 
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En referència a la seva situació en els espais del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de 

les Comarques Gironines de la Diputació de Girona (Il·lustració 3), els camps de la Farga no es 

troben classificats, perquè és una parcel·la agrícola de cultius. No obstant, la parcel·la es troba 

bordejada per l’espai d’interès natural i paisatgístic de les Serres de Vilanna i Masrocs  (codi 118). 

S’evidencia doncs que la construcció de la subestació pot afectar aquest espai degut a la necessitat 

d’espai en la organització i desplegament de les obres, així com per les necessitats d’ampliació i 

millora de l’accés a la parcel·la. 

 

 

 

Il·lustració 3 – Implantació de la subestació de Bescanó en relació al Catàleg. Elaboració pròpia a partir 

de l’extracte del Catàleg d’Espais D’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. Font: 

Diputació de Girona (Juliol 2007)  

 

S/E Bescanó 
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Quant als aspectes urbanístics, els terrenys de l’emplaçament seleccionat estant classificats segons 

la Classificació del sòl de les Normes Subsidiàries del Municipi de Bescanó com a sòl no urbanitzable, 

sota la categoria de: 

• zona agrícola; 

• subzona 6a Agrícola comú de menor protecció. 

 

3.3 Configuració i aparellatge 

3.3.1 Configuració 

A continuació es presenta la configuració que es preveu que adopti els parcs propietat de REE de 

400kV i 220kV: 

 

a) Parc a 400 kV: tipus intempèrie en configuració d'interruptor i mig, previst per a sis carrers amb les 

posicions següents: 

• Carrer 1: posició de Línia Vic - Posició de transformador 400/132 (futur). 

• Carrer 2: posició de Línia Sentmenat - Posició futura. 

• Carrer 3: posició de Línia Maçanet 1 - Posició de Línia Baixàs. 

• Carrer 4: posició d'autotransformador AT 1 (futur) - Posició Línia Figueres. 

• Carrer 5: posició de Línia Maçanet 2 - Posició d'autotransformador AT-2 400/220 kV. 

• Carrer 6: posició de banc de condensadors 1 (futura) - Posició de banc de condensadors 2 

(futura). 

 

Es recorda que l’esquema interruptor i mig permet la continuïtat del servei ja que cadascuna de les 

línies és alimentada per dos jocs de barres i que s’implanta on la continuïtat del servei és la prioritat. 

Ara bé, presenta alguns riscs de fallada donat que per tallar una arribada/sortida és necessària 

l’actuació de dos interruptors. 

 

b) Parc a 220 kV: tipus intempèrie en configuració de doble barra amb les posicions següents: 

• Posició 1: lliure. 

• Posició 2: línia Juià 3. 

• Posició 3: futura. 

• Posició 4: futura. 

• Posició 5: acoblament de barres. 

• Posició 6: transformador a 400/220 kV. 

• Posició 7: línia Juià 2. 

• Posició 8: línia Juià 1. 
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Es recorda que la configuració “doble barra” permet alguna flexibilitat i continuïtat del servei en cas de 

fallada d’un dels jocs de barres o de manteniment, ja que com el nom indica les 

interconnexions/embarrats estan doblats. Amb aquest sistema s’ha de tenir en compte que també es 

necessitarà més espai disponible per a la seva implantació. 

 

3.3.2 Aparellatge 

S’instal·laran interruptors de comandament unipolar, transformadors d'intensitat, seccionadors 

pantògrafs, seccionadors rotatius de tres columnes, seccionadors rotatius de tres columnes amb 

fulles de posada a terra, transformadors de tensió capacitius, bobines de bloqueig, autovàlvules, 

parallamps i aïllants suport. 

 

També es preveu realitzar: 

• Xarxes de terra superiors i inferiors. 

• Serveis auxiliars de corrent altern i corrent continu. 

• Construcció d'un edifici de comandament i control i sis casetes de relés al parc de 400 kV i tres 

casetes de relés al parc de 220 kV. 

• Sistemes de proteccions, de mesura i de control. 

• Sistemes de comunicacions per ona portadora, fibra òptica i telefonia interna. 

• Sistemes d'enllumenat i força. 

 

Segons el projecte de REE, les alçades previstes de les terres superiors seran de 25 m i les dels 

embarrats alts seran de 20,5 m. Pel parc de 220kV es preveu alçades inferiors. 

 

A més, ENDESA Distribucions serà propietària del parc d’un parc de 132kV i 25kV, incloent la 

transformació 400kV/132kV. Es preveu segons el projecte de ENDESA que la connexió a la xarxa es 

realitzi mitjançant un enllaç aeri a 400kV amb el parc de REE. El parc de 132kV es preveu del tipus 

exterior convencional - híbrid blindat amb SF6 i amb esquema de doble barra. El futur parc de 25kV es 

preveu que es realitzi amb cabines interior blindades aïllades amb gas SF6 i amb esquema de doble 

embarrat. 

 

3.4 Impactes potencials i mesures correctores 

3.4.1 Impactes potencials: 

Els impactes potencials enumerats per l’EIA de REE són els següents: 
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3.4.1.1 Sòl:  

• Aparició de superfícies sense vegetació: modificació de la seva evolució edàfica; 

• Ocupació, impermeabilització i recobriment del sòl; 

• Processos erosius en talussos de terraplè; 

• Contaminació puntual del substrat sense abocaments incontrolats; 

3.4.1.2 Agua: 

• Talls o modificacions del drenatge natural; 

• Aportació de materials sòlids a la llera del riu: incidències en processos fluvials i en la qualitat 

de l’aigua; 

3.4.1.3 Atmosfera: 

• Increment de la pols i dels nivells sonors; 

• Interferències electromagnètiques en ràdio i televisió; 

3.4.1.4 Vegetació: 

• Pèrdua total de vegetació en la zona de l’emplaçament de la subestació; 

3.4.1.5 Fauna: 

• Moviments de maquinària i personal de les obres: alteracions de les poblacions faunístiques 

• Pèrdua de la vegetació: desaparició d’hàbitats; 

• Estrés de l’ecosistema terrestre en la fase de construcció i modificació de l’hàbitat en zones 

boscoses: destrucció de nius i caus; 

• Risc de col·lisió i electrocució de l’avifauna amb el cablejat elèctric: destrucció de nius; 

• Possible afectació per soroll de les comunitats animals circumdants; 

3.4.1.6 Paisatge: 

• Possibles alteracions físiques del paisatge; 

• Pèrdua de qualitat visual. 

3.4.1.7 Visibilitat: 

En relació a la visibilitat potencial de les instal·lacions, l’EIA de REE menciona que produeix un 

impacte moderat ja que la parcel·la està deprimida en relació al seu entorn immediat i que 

l’emplaçament queda ocult pel seu entorn excepte en el sentit oest. Quant a les vies de comunicació, 

la subestació serà parcialment visible des de la carretera N-141 ja que coincideix amb una zona 

elevada respecte a la carretera. S’afegeix l’existència de fileres d’arbres que obstrueixen parcialment 

la visibilitat de la futura subestació.  

 

No obstant, la subestació de projecte es preveu visible pels habitants de Ca n’Amat Gros i Vilanna i 

en menor instància des de Bonmatí, el veïnat dels Pujols i Constantins. 
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A continuació es presenta una vista aèria de la parcel·la de la futura subestació des de Vilanna, on es 

pot apreciar el conjunt de la parcel·la encara sense cap infraestructura. 

 

 
Fotografia 1 – Vista de la parcel·la de la subestació de Bescanó des de Vilanna. Font: GoogleEarth 

(sobreelevació x3) 

 

3.4.2 Mesures correctores previstes per l’EIA (REE) 

Les mesures correctores i preventives previstes en projecte (REE) són les següents: 

• Realització d’una mota perimetral de terres amb plantacions arbustives per apantallament 

visual; 

• Retirada i abassegament de la terra vegetal (30-40 cm); 

• Reg de les superfícies de l’obra; 

• Sembra d’hidrosembres en talussos; 

• Mesures de prevenció de l’avifauna de la línia elèctrica existent desviada; 

• Control de la il·luminació i mesures de reducció si escau; 

• Desenvolupament d’una xarxa de rec i de disponibilitat de l’aigua en la mota perimetral 

 

S/S Bescanó 
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Les mesures correctores relatives al disseny de la subestació enumerades per l’EIA de la REE són 

les següents: 

• Disseny de motes i revegetació segons “projecte d’adequació paisatgística”; 

• Integració de l’accés en el seu entorn; 

• Prescripció de talussos suaus i uniformes; 

• Disseny arquitectònic de les edificacions consistent amb l’entorn; 

• No deixar els talussos de formigó amb “formigó vist”; 

• Pintat dels pòrtics i altres elements significatius amb color marró de preferència; 
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4 - POSSIBILITATS DE MITIGACIÓ I COMPACTACIÓ 

4.1 Introducció 

La solució tecnològica proposada per REE pels seus parcs de 400kV i 220kV és una solució 

convencional exterior aïllada amb aire (AIS). Com s’explica en la memòria del present estudi, aquesta 

solució és la solució més impactant des del punt vist ambiental. No obstant, és la que presenta uns 

costos inicials d’inversió més reduïts i és la que més habitualment s’adopta en ambients rurals per 

aquests nivells de tensions (400 i 220kV). 

 

Actualment els avanços tecnològics i la creixent consciencia ambiental han aconseguit que els darrers 

anys, sobretot en ambients urbans densament poblats però també en medis rurals que presenten un 

especial interès, s’aposti per tecnologies de subestacions de molt alta tensió més sostenibles i 

segures. Aquestes tecnologies són les tecnologies aïllades amb gas (GIS), o alternativament 

s’apliquen solucions mixtes o híbrides (HIS) entre les GIS i les AIS per aconseguir reduir costos 

respecte a les GIS. 

 

Considerant que l’emplaçament seleccionat per REE es troba en un espai considerat com a Zona 

d’Interès Estratègic per la Connectivitat (ZIEC) que connecta en particular les zones PEIN de les “Les 

Guilleries” i de “Les Gavarres”, es justifica que les tecnologies que s’han d’emprar per la realització de 

la subestació hagin d’ésser les que provoquin el menor impacte possible al medi i que permetin 

compactar l’espai necessari tot i garantint la seguretat (i fins i tot incrementa-la). Així, pot mitigar-se la 

pèrdua de permeabilitat ecològica i l’impacte visual i paisatgístic existent. 

 

Segons les referències de la memòria del present estudi, les nombroses i diverses aplicacions de les 

solucions GIS per aquest nivell de tensió avalen la seva viabilitat tècnica, que queda condicionada a 

la voluntat dels actors implicats. 

 

Segons es realitzi o no la línia de molt alta tensió entre Bescanó i Santa Llogaia aèria (alternativa 

REE) o soterrada en corrent altern (CILMA), aquest annex analitza la proposta de revisió de la 

tipologia de subestació a implantar a Bescanó. 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Annex 3 revA.doc 

Annex 3: Bescanó Pàgina 14 de 22 

 

 

 

4.2 Projecte SE Bescanó de REE 

Segons el projecte d’execució de la subestació de Bescanó, la tecnologia emprada és d’aïllament a 

l’aire, vulgarment anomenades subestacions convencionals, AIS (Air Insulated switchgear), o 

d’intempèries. Aquestes subestacions són de menor cost inicial i les més implantades a les zones 

rurals de tot el món. En aquestes subestacions tots els elements són exteriors i és l’aire que funciona 

com aïllador entre components. Per tant, els components han de respectar una certa distància de 

seguretat, el que implica que es necessiti una gran superfície d’implantació. És la solució que es 

considera en el casos de baix pressupost i on no es prioritza l’entorn i la integració. És també la 

solució menys respectuosa mediambientalment.  

 

En definitiva, podem dir que la tipologia de solució tecnològica que proposa la REE pels seus parcs 

de 400kV i 220kV a Bescanó és la més antiestètica, més sorollosa, menys compacta, més impactant, 

menys fiable i menys segura. No obstant, és la solució que necessita una menor inversió inicial i 

ofereix una relativa facilitat de manteniment. 

 

En el cas en que es complís aquesta tipologia d’instal·lació s’hauria d’insistir en l’elaboració d’un 

projecte d’arranjament paisatgístic i en seguir els consells de camuflatge i millora d’integració descrits 

en l’apartat de minimització d’impactes de la memòria ambiental, a part dels proposats en l’EIA de la 

subestació. 

 

Particularment, es recomanen les següents mesures : 

• exigir que els principals components de la subestació siguin aïllats amb gas per aconseguir 

com a mínim una subestació hibrida entre l’AIS i la GIS; 

• rebaixar al màxim la plataforma d’implantació i aprofitar el material per la realització de motes 

perimetrals de camuflatge vegetalitzades; 

• anticipar a l’abans possibles les tasques de plantacions, sobretot en les zones no afectades 

directament per l’obra, ja que permeten un bon camuflatge de les instal·lacions; 

• integració dels edificis, de l’accés i del tancament; l’estètica dels edificis es podria assimilar a 

les masies circumdants; 

• seguiment i aplicació de les mesures correctores en matèria de contaminació acústica, 

lumínica i electromagnètica; 

• utilització d’elements naturals en talussos i apantallaments visuals, tals com fileres d’arbrats i 

murs de contenció amb geomalles; 

• pintat dels principals elements per augmentar l’integració i disminuir l’impacte visual, 

preferentment en marró; 

• compensar la zones de desforestació plantant arbres en una zona més amplia que la zona 

d’implantació de la subestació; “camuflar” més enllà de l’àmbit d’implantació. 
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• demanar l’ajust i la justificació dels espais projectats com a “futur” i/o  de “reserva”; 

• reduir les distàncies a les mínimes obligatòries entre els diferents elements. En el projecte es 

plantegen distàncies superiors a les mínimes reglamentàries;  

• adopció d’estructures tubulars en substitució de les clàssiques gelosies; 

• instal·lar els equipament de més envergadura a les cotes més baixes de la plataforma o 

estudiar la seva posició per optimitzar la no visibilitat dels components i del conjunt de la 

instal·lació; 

• utilitzar graves de colors i altres superfícies que permetin una major harmonia amb el medi; 

• col·locar panells sonors enganxats als components que permetin al mateix temps millorar 

l’estètica tot formant un conjunt més opac. 

 

4.3 Alternatives considerant el traçat de REE 

En cas de la realització de la línia de molt alta tensió entre Santa Llogaia d’Àlguema i Bescanó de 

400kV DC aèria en corrent altern, els elements necessaris en la subestació de REE són els 

presentats en el projecte d’execució de REE i que han estat presentats anteriorment. 

 

En aquest cas, les línies de 400kV arribarien aèries i, tot i que es plantegi una subestació GIS 

soterrada, el major impacte serà el degut a les torres i línies. Es recorda que una torre de 400kV DC 

pot arribar als 65 m d’alçada. Tot i així, s’ha de vetllar perquè la instal·lació ocupi el menor espai 

possible i es proposa la realització d’una subestació tipus GIS interior.  

 

Amb aquest tipus de tecnologia es considera que es podria reduir la superfície necessària a només el  

30% de la necessària amb la tecnologia prevista. Així, amb menys de 2 ha es podria aconseguir 

realitzar els dos parcs de REE completament coberts i interiors. Es considera que la inversió 

necessària superaria en 30% el cost previst inicialment per REE, però els avantatges associats serien 

considerables, ja que es minimitzaria l’impacte ambiental i augmentaria l’acceptació social de les 

instal·lacions. 

 

Entre d’altres, els avantatges més destacables de la tecnologia GIS són els següents: 

• augment de la fiabilitat dels components; 

• augment de la seguretat de les instal·lacions; 

• augment de la durabilitat dels components; 

• augment de la compacitat i de l’acceptació social de la subestació; 

• disminució de l’impacte ambiental i visual; 

• avantatges en maniobrabilitat, lleugeresa i portabilitat dels components. 
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Il·lustració 4 – Mapa topogràfic amb emplaçament proposat per instal·lació GIS interior. Font: elaboració 

pròpia a partir de topografia de l’ICC. 

 

S’aconsella que els transformadors necessaris sigui aïllats amb gas (GIT) en comptes dels aïllats amb 

oli (OIT), principalment per incrementar la seguretat i la compacitat ja que la instal·lació plantejada és 

interior. 

 

Es proposa que la instal·lació s’implanti (considerant la parcel·la ja prevista) segons la Il·lustració 4 

mantenint així aproximadament l’equidistància de les dues masies més properes: la Farga al nord-

oest i Ca l’Amat Gros al sud-est. Ambdues quedarien a uns 200 m aproximadament de la perifèria de 

les instal·lacions. 

 

Es proposa que la cota d’esplanada se situï aproximadament a la cota 152 m per tal de mantenir 

l’accés naturalment existent pel camí d’en Solaric i preservar una mota i el talús natural existent del 

costat est. 

 

Esquemàticament, es presenta així la configuració proposada: 
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Il·lustració 5  - Esquema d’implantació en alçat proposat de la subestació interior tipus GIS interior (tall 

direcció sud-oest/nord-oest). Font: elaboració pròpia 

 

Actualment el camí de 6 m d’amplada aproximadament permetria el pas dels vehicles de transport 

dels components GIS i GIT, però difícilment els de tipus AIS. En cas de necessitar obrir més pas 

lliure, es recomana d’eixamplar el camí del costat del camp per no desforestar un franja de l’altre 

costat. 

 

Es proposa que amb els materials d’excavació es realitzi una mota perimetral que es podrà 

vegetalitzar i plantar-hi els arbres segons les recomanacions de talles i tipologia de l’EIA. L’estabilitat 

dels talussos es podrà garantir a partir de mètodes com els murs de contenció de fusta vegetalitzats o 

els murs de contenció amb geomalla, que respecte a murs convencionals milloren les qualitats 

resistents tot disminuint l’ocupació espacial. 

 

4.4 Alternatives considerant el traçat del CILMA 

Cal tenir present que en el cas d’execució de l’alternativa del CILMA soterrada en corrent altern, es 

necessitaran, a més dels elements previstos en el projecte de la REE, una subestació de 

compensació d’energia reactiva i una de transició, ja que les línies Vic/Sentmenat-Bescanó de 400kV 

seran definitivament aèries perquè ja es troben en fase d’execució. Per compactar aquests elements 

s’haurien d’annexar als parcs previstos. 

 

Ja que la línia de 400kV de Sta. Llogaia arribaria soterrada, i degut a l’especial interès que presenta 

l’emplaçament, es proposa l’adopció de la tecnologia GIS soterrada de tal forma que només fossin 
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objecte d’impacte visual les línies de sortida aèria, com ara la línia aèria de 400kV CA de Sentmenat i 

de Vic. 

Considerant que aquesta alternativa és la que ha de minimitzar els impactes ambientals, es coherent 

proposar que la subestació de Bescanó es realitzi totalment aïllada amb gas (GIS) i soterrada. 

 

Completant la subestació prevista per REE amb els elements de compensació d’energia reactiva i els 

elements de transició de les línies aèries de Bescanó als cables soterrats de la subestació i de la línia 

Bescanó – Sta. Llogaia, s’estima que la superfície necessària es trobaria al voltant de 2,5 ha 

(considerant el soterrament de només un nivell).  

 

En el cas específic de compensació de l’energia reactiva, s’ha de preveure que per 40 km de tricable 

soterrat en CA de 400kV i considerant una compensació de 15 MVA/km/cable al 75%, caldria una 

instal·lació de 1350 MVar (o fins i tot 1800 MVar en el cas de necessitar instal·lacions de quatre 

cables). Aquests dispositius es poden repartir entre Sta. Llogaia i Bescanó, i així es podria considerar 

i preveure que la subestació de Bescanó hauria de compensar entre 600-900 MVar aproximadament.  

 

El cas específic de la transició s’hauria de fer a la subestació ja que per tensions de 400kV, i com s’ha 

explicat, no es pot fer la transició directament en torre. 

 

El sobrecost dels components en relació a l’alternativa anterior (sense comptabilitzar costos d’obra 

civil) s’estima en 3 M€ aproximadament. Es recorda que segons l’estudi del CILMA (Alternativa 0), la 

subestació de Bescanó s’estimava en 17,4 M€. Així, aquests elements addicionals incrementarien el 

cost de la subestació entre 15%-20% a banda de l’augment degut a la millora tecnològica proposada 

per la tipologia de subestació, que incrementa a sobre als volts d’un 30% del cost total. A grans trets, 

es pot concloure doncs que la solució proposada (GIS + compensació + transició) presenta un 

sobrecost total de la inversió d’un 50% aproximadament.  
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Il·lustració 6 - Esquema d’implantació en alçat proposat de la subestació interior tipus GIS soterrada (tall 

direcció sud-oest/nord-oest). Font: elaboració pròpia 
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5 - RECOMANACIONS I CONCLUSIONS 

Els parcs de 400kV i 220kV de la subestació de Bescanó està previst que es realitzin en la tipologia 

aïllada amb aire (AIS), que és la tecnologia habitual en zones rurals per la disponibilitat i baix cost 

dels terrenys i perquè minimitza la inversió inicial. No obstant, la tecnologia prevista és la més 

impactant mediambientalment. 

 

Degut a l’especificitat de l’indret en el qual s’ha elegit implantar la subestació, a l’evolució tecnològica i  

als avantatges que presenten les tecnologies aïllades amb gas, es recomana la revisió de la tipologia 

d’instal·lacions proposades per REE, assolint com a mínim una subestació híbrida amb una sèrie de 

mesures correctores i de minimització d’impacte ambiental associades. 

 

La solució d’implantar una subestació tipus GIS soterrada és la solució que minimitza els impactes 

mediambientals i sobretot visuals. Així, aquesta solució de màxims es preconitza en el cas 

d’aconseguir el soterrament entre Bescanó i Santa Llogaia d’Alguema ja que és el cas que dóna 

prioritat a l’entorn i al medi. La solució proposada (GIS + compensació + transició) presentaria un 

sobrecost total de la inversió d’un 50% aproximadament. En cas contrari, seria possible, i es justifica, 

compactar i interioritzar tots els elements en edificis integrats mediambientalment. 
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6 - REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Fotografia 2 – Vista panoràmica dels terrenys afectats per la MAT. Font: elaboració pròpia nov. 08 

 

 

Fotografia 3 - Vista panoràmica dels terrenys afectats per la MAT. Font GoogleEarth. Foto P. Magrià 
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Fotografia 4 – Vista des de Vilanna cap als terrenys afectats per la MAT. Font: GoogleEarth, foto P. Magrià 

 

 

Fotografia 5 - Panoràmica de Vilanna. Font: GoogleEarth, foto P. Magrià 
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1 - ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

Els antecedents administratius de la subestació de Sant Julià de Ramis són els següents: 

 

• Amb data de 31 de març de 2006 el Consell de Ministres va aprovar la “Revisió 2005 - 2011” 

de la vigent planificació elèctrica constituïda pel document denominat Planificació dels sectors 

d’electricitat i gas. Desenvolupament de les xarxes de transport 2002-2011, on s’incloïa la 

subestació de Ramis de 400 kV. Revisió “2005-2011” de la planificació vigent. 

• Amb data de març de 2008 Red Eléctrica de España (REE) redacta el Projecte d’Execució de 

la subestació 400kV de Sant Julià de Ramis i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la subestació de 

Ramis (Ecafir, SL). 

• Amb data de març de 2008 Ecafir, SL redacta per encàrrec de REE l’Estudi d’Impacte 

Ambiental de la línia elèctrica a 400 kV de Bescanó – Ramis – Santa Llogaia. 

• Amb data de 28 de maig de 2008 es va per públic al DOGC l’anunci d'informació pública sobre 

la línia elèctrica de 400 kV, doble circuit, Bescanó - Ramis - Santa Llogaia i les subestacions 

elèctriques Ramis i Santa Llogaia (exp. 14.469/2008-AT; 14.478/2008-AT; 14.474/2008-AT). 

(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5153, pàg. 45691, de 16.6.2008). 

• Amb data de 18 de Juliol de 2008, L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis va presentar al 

Departament d’Economia i Finances les al·legacions al traçat de la MAT i a la instal·lació d’una 

subestació elèctrica de 400kV, segons els expedients 14.469/2008-AT i 14.474/200-AT- 
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2 - INTRODUCCIÓ 

REE. ha projectat la nova subestació de 400/220kV de Ramis, al terme municipal de Sant Julià de 

Ramis (Girona). Segons REE, permetrà reforçar la xarxa de transport de 400 i 220kV amb les 

consegüents millores en nivells de seguretat i fiabilitat del sistema elèctric. La necessitat d’aquesta 

subestació es justificaria així per la necessitat de mallar la xarxa de transport de la zona.  

 

Segons s’explica a la memòria del present estudi, els escenaris considerats són els següents: 

• Escenari REE: Arribada aèria CA 400kV DC. Sortida de 400kV aèria DC. Transformació 

220kV.  

• Escenari CILMA: S’elimina aquesta subestació. 

 

En el present annex, es presenta en primer lloc el projecte proposat per la REE, resumint les 

característiques de l’indret seleccionat i avalat per l’EIA de la REE i les característiques tècniques 

principals dels parcs i aparellatge. 

 

En segon lloc s’identifiquen els impactes potencials i les mesures correctores proposades per l’EIA de 

la REE. 

 

A continuació es proposen mesures complementàries i mesures de compactació de la subestació, 

tant en el cas de realització de l’alternativa de la REE con en la del CILMA. 

 

Finalment es presenta un reportatge fotogràfic realitzat de la zona. 
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3 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (REE) 

El projecte de la subestació de molt alta tensió de Sant Julià de Ramis, abreujadament Ramis,  

prevista per REE és el que es presenta en el “Projecte d’execució d’una nova subestació. T.M. de 

Sant Julià de Ramis”, de març de 2008.  

3.1 Descripció 

Es preveu que la subestació de Ramis estigui connectada a les noves línies de 400kV Bescanó-

Ramis i Ramis – Sta Llogaia, i tingui una posició de transformació actual i una altra de futura que 

connectaria amb el parc de 220kV annex. També disposaria de dos sortides de transformació per 

realitzar la connexió amb un parc de 132kV que Endesa Distribución té previst construir a les 

immediacions.  

 

La subestació disposaria de tres carrers complets de reserva per futures ampliacions. 

 

El parc de 220kV es preveu que serà de tecnologia tipus GIS (aïllada amb gas) i d’ell en sortirien les 

línies de Bescanó 1-2 i Juià 1-2, a més d’una posició de trafo equipada i d’una altre de futura. 

 

3.2 Situació i emplaçament 

L’emplaçament considerat òptim per l’EIA, se situa al nord del terme municipal de Sant Julià de 

Ramis, en una superfície majoritàriament agrícola. No obstant, la parcel·la es troba rodejada al costat 

sud per una zona boscosa formada bàsicament per alzinars. L’emplaçament es troba al paratge 

Fruitareda de Mas Vingut, situat entre la riera de la Farga, que discorre per l’oest, i la muntanya 

poblada per alzinars de Serra Martina, a l’est. La riera de la Farga és un afluent del marge esquerre 

del riu Ter. 

 

Els nucli urbans més propers són el de Medinyà, situat a uns 1,4 km al sud-oest de la subestació, i el 

de Santa Fe de la Serra, a uns 900 m al nord-oest. També hi ha un parell de masies properes, 

anomenades el Mas d’en Gelí i el Mas d’en Farga, situades a uns 300 m al nord i al sud 

respectivament. Es pot albirar una tercera masia a uns escassos 100 m al nord del paratge, però es 

troba en ruïnes. 
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La parcel·la on s’ha d’implantar la subestació de Ramis és una parcel·la relativament plana amb un 

pendent màxim del 10% i desnivell màxim d’aproximament 30 m. S’estima que l’ocupació de terreny 

necessària prevista per REE suma unes 6,4 hectàrees. 

 

La Il·lustració 1 presenta un plànol topogràfic d’emplaçament i la Il·lustració 2 presenta un 

ortofotmapa on s’indica la parcel·la en qüestió. 

 

 

Il·lustració 1 – Emplaçament de la subestació de Ramis previst per REE. Font: elaboració pròpia amb 

cartografia ICC. 

 

L’accés es preveu que es realitzi pel camí existent que parteix de la confluència de la N-II amb la 

carretera GI-633, a l’alçada de Can Bosc, continua fins al Molí de Farga, i seguidament agafa la 

direcció de Mas Vingut (veure Il·lustració 1). S’hi podria accedir més directament mitjançant la 

carretera N-II per l’accés de les runes de Mas Vingut, però aquest accés queda descartat per manca 

de visibilitat i seguretat en la maniobra. L’accés seleccionat és docs un camí que s’haurà d’arranjar i 

eixamplar atès que no té prou amplada ni prou resistència per fer-hi arribar els components i la 

maquinària pesada de la subestació, sobretot tractant-se de components aïllats amb aire. 

 

N-II 

AP-7 

SE Ramis 

Accés previst 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 

LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES 
Annex 4 edA.doc 

Annex 4: Sant Julià de Ramis Pàgina 6 de 21 

 

 

 

 

Il·lustració 2 - Emplaçament en ortofotomapa de la subestació de Ramis de REE. Font: elaboració pròpia 

amb cartografia ICC. 

 

Com a espai d’interès natural proper a l’àmbit d’estudi s’assenyala l’existència de l’espai Xarxa Natura 

2000 Riberes del Baix Ter, classificat com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC). A continuació es 

presenta un extracte del mapa d’aquests espais. 

  

Il·lustració 3 - Situació en relació als espais protegits. Font: elaboració pròpia a partir de l’extracte del 

mapa de les zones PEIN, Xarxa 2000 i Espai d’Especials interès del SIMA del Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

N-II 

AP-7 

SE Ramis 

Accés previst 

SE Ramis 
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Del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, per la seva 

proximitat, cal destacar la Riera de la Farga (codi 107) que funciona segons el Catàleg com a 

connector de funcionalitat mitjana. A més, els boscos que rodegen la parcel·la estan classificats com 

a cobertes de sòl de valor ecològic tot i que no s’inclouen al Catàleg (veure Il·lustració 4. 

 

 

 

Il·lustració 4 – Implantació de la subestació de Riudarenes en relació al Catàleg. Font: elaboració pròpia a 

partir de l’extracte del Catàleg d’Espais D’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. 

Diputació de Girona (juliol de 2007)  

 

Quant al patrimoni arqueològic, resulta que el Mas d’en Geli, que se situa al nord de la parcel·la,  és 

un jaciment paleolític en superfície constituït per 120 peces, que es troba força danyat pels treballs 

agrícoles.  

 

Pel que fa als aspectes urbanístics, cal indicar que els terrenys seleccionats es classifiquen, segons 

el mapa de classificació del POUM de Sant Julià de Ramis – Medinyà, com a sòl no urbanitzable i, 

dins d’aquesta categoria, com a sòl agrícola sense protecció especial ni territorial. Com a dada 

SE Ramis 
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d’especial interès, cal esmentar que el POUM de Sant Julià de Ramis prohibeix expressament la 

instal·lació de línies elèctriques aèries en sòl no urbanitzable, i exigeix que siguin soterrades 

 

L’explanació prevista de la plataforma de la subestació de Ramis es realitzaria mitjançant una 

plataforma inclinada amb un pendent del 6% en el sentit de l’embarrat principal. 

 

La zona superior seria d’accés i s’hi localitzaria l’edifici de comandament a la cota 80,0 m 

aproximadament. La part inferior de la subestació quedaria a la cota +71,45 m. 

 

REE preveu igualment un edifici de comandament de dos plantes que albergaria la sala del equips 

GIS de 220kV i la zona de serveis. 

 

3.3 Configuració i aparellatge 

3.3.1 Configuració 

Segons REE, pel parc de 400kV s’adoptaria la configuració d’un interruptor i mig, amb capacitat total, 

actual i futura, per cinc carrers, amb dos tipus d’embarrats: 

• semiflexible amb connexions esteses destinades a l’interconexió principal i d’aparellatge; 

•  rígida, a base de tubs d’alumini destinats a les barres principals. 

 

El parc de 220kV seria una unitat blindada allotjada en un edifici GIS de doble barra de configuració 

per una posició de trafo i quatre de línees equipades, més una altra posició de trafo i quatre de futures 

línies. 

 

La disposició del parc de 400kV seria doncs la següent: 

• Carrer 1: Futur TR-4 400/132 kV Reserva; 

• Carrer 2: Reserva Futur TR3-400/132 kV; 

• Carrer 3: Línea Baixas L13 Línea Bescanó L23; 

• Carrer 4: Reserva AT-1 400/220 kV; 

• Carrer 5: Futur AT2 400/220 kV. Reserva; 

 

La disposició del parc de 220kV seria la següent: 

• Carrer 1: Reserva Carrer 2: Reserva; 

• Carrer 3: Bescanó 1 Carrer 4: Bescanó 2; 

• Carrer 5: Auto 1 400/220 kV Carrer 6: Acoblament; 

• Carrer 7: Futur Auto 2 400/220 kV Carrer 8: Juià 1; 
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• Carrer 9: Juià 2 Carrer 10: Futura Juià 3; 

• Carrer 11: Reserva Carrer 12: Reserva. 

 

Els conductors de 400kV estarien disposats en tres nivells: 

• embarrats baixos, connexions entre aparells a 7,5 m d’alçada. Es realitzarien mitjançant cables 

dúplex d’alumini homogeni tipus Cowslip; 

• embarrats alts, barres principals de tub rígids d’alumini de 250 mm de diàmetre a 13,5 m 

d’alçada en configuració recolzada sobre aïllament suport; 

• Esteses altes de cable dúplex d’alumini-acer tipus Lapwing a 20,45 m d’alçada. 

 

La connexió entre els borns de 220kV de l’autotransformador i la cèl·lula GIS corresponent es 

realitzaria mitjançant un cable aïllat. 

 

També es connectarien amb cable aïllat les cèl·lules corresponents a la línia de 220kV de sortida 

aèria. 

 

3.3.2 Aparellatge 

Al parc convencional d’intempèrie de 400kV s’instal·laria els següents components: 

• Interruptors 400kV de comandament unipolar de tensió nominal 420kV; 

• Transformadors d’intensitat de 400kV en cada fase; 

• Seccionadors de barra tipus pantògraf de comandament unipolar motoritzat; 

• Seccionadors de línia de 400kV tipus rotatiu de tres columnes de comandament unipolar 

motoritzat; 

• Seccionador d’aïllament (de posició) de 400kV tipus tres columnes de comandament unipolar 

motoritzat; 

• Transformadors de tensió capacitativa de 400kV; 

• Bobines de bloqueig de 400kV; 

• Aïlladors de recolzament. 

 

Al parc de 220kV convencional d’intempèrie s’instal·laria el següent: 

• Autovàlvules de protecció; 

• Transformadors de tensió capacitativa; 

• Bobines de bloqueig 

 

Els equips encapsulats del parc de 220kV interiors estarien constituïts per diferents cèl·lules que 

serien les següents: 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 

LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES 
Annex 4 edA.doc 

Annex 4: Sant Julià de Ramis Pàgina 10 de 21 

 

 

 

• Cèl·lules SF6 de línia de 220kV; 

• Cèl·lules SF6 de transformador 220kV; 

• Cèl·lules SF6 d’acoblament 220kV. 

 

Per la connexió dels equips GIS s’utilitzaria cable aïllat  XLPE de 2000mm2. 

3.4 Impactes potencials i mesures correctores 

3.4.1 Impactes potencials 

Els previsibles impactes potencials que generarà la subestació són els següents: 

3.4.1.1 Sòl:  

• Aparició de superfícies sense vegetació: modificació de la seva evolució edàfica; 

• Ocupació, impermeabilització i recobriment del sòl; 

• Processos erosius en talussos de terraplè; 

• Contaminació puntual del substrat sense abocaments incontrolats; 

3.4.1.2 Aigua: 

• Talls o modificacions del drenatge natural; 

• Aportació de materials sòlids a la llera del riu: incidències en processos fluvials i en la qualitat 

de l’aigua; 

3.4.1.3 Atmosfera: 

• Increment de la pols i dels nivells sonors; 

• Interferències electromagnètiques en ràdio i televisió; 

3.4.1.4 Vegetació: 

• Pèrdua total de vegetació en la zona de l’emplaçament de la subestació; 

3.4.1.5 Fauna: 

• Moviments de maquinària i personal de les obres: alteracions de les poblacions faunístiques 

• Pèrdua de la vegetació: desaparició d’hàbitats; 

•  Estrés sobre l’ecosistema terrestre en la fase de construcció i modificació de l’hàbitat en 

zones boscoses: destrucció de nius i caus; 

• Risc de col·lisió i electrocució de l’avifauna amb el cablejat elèctric: destrucció de nius; 

• Possible afectació per soroll de les comunitats animals circumdants; 

3.4.1.6 Paisatge: 

• Possibles alteracions físiques del paisatge; 
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• Pèrdua de qualitat visual. 

3.4.1.7 Visibilitat: 

En relació a la visibilitat potencial de les instal·lacions, es preveu que en aquesta configuració seran 

parcialment visibles des d’alguns indrets. Cal assenyalar que la parcel·la es troba relativament 

deprimida respecte a l’entorn immediat que l’envolta, per la presència de la Serra Martina, amb els 

seus boscos d’alzinars, i d’uns altres boscos d’alzines al sud. Així, es preveu que la parcel·la quedi 

visible principalment des d’alguns punts de la N-II. A més, cal mencionar que segons els plànols de 

projecte es preveu que la subestació s’implanti en una plataforma amb cota màxim de 80 m. 

 

El projecte preveu que el tancament sigui permeable visualment, ja que es realitza mitjançant una 

tanca d’acer galvanitzat reforçat de dos metres d’alçada sobre un muret de formigó de mig metre 

d’alçada. 

 

A continuació es presenta una vista aèria de la parcel·la de la futura subestació des de Sant Julià de 

Ramis, on es pot apreciar el conjunt de la parcel·la encara sense cap infraestructura. 

 

 

Fotografia 1 – Vista aèria cap a la parcel·la de la SE Ramis des del sud. Font: elaboració pròpia a partir de 

GoogleEarth (sobreelevació vertical del terreny x3). 

 

 

 

 

 

SE Ramis 
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Fotografia 2 – Vista aèria cap a la parcel·la de la SE Ramis des del nord. Font: elaboració pròpia a partir 

de GoogleEarth  (sobreelevació vertical del terreny x3). 

 

3.4.2 Mesures correctores 

Les mesures correctores i preventives de caire general previstes en l’EIA són les següents: 

• Reutilització de materials d’excavació; 

• Retirada, abassegament i reutilització de la terra vegetal; 

• Control de la il·luminació i mesures de reducció; 

• Desenvolupament d’una xarxa de rec i de disponibilitat de l’aigua; 

• Disseny de sistemes anticontaminants (olis i greixos); 

• Definició de programa de vigilància ambiental; 

• Control dels efectes sobre la vegetació i control d’abocaments. 

 

Les mesures correctores relatives al disseny de la subestació previstes a l’EIA són les següents: 

• Integració de l’accés en el seu entorn; 

• Prescripció de talussos de pendent 2:3 segons estudi geotècnic; 

• Disseny arquitectònic de les edificacions consistent amb l’entorn mitjançant paral·lelepípedes 

de color groc; 

• Realització d’un projecte d’adequació paisatgística. 

 

SE Ramis 
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4 - POSSIBILITATS DE MITIGACIÓ I COMPACTACIÓ 

La solució tecnològica proposada per REE pel seu parc de 400kV a Sant Julià de Ramis és una 

solució convencional exterior aïllada amb aire (AIS). Com s’explica a la memòria, aquesta solució és 

la solució que des del punt vist ambiental és la més impactant, no obstant és la que presenta uns 

costos inicials d’inversió més reduïts i és la que habitualment s’adopta en ambients rurals per a 

aquests nivells de tensió. 

 

Actualment els avanços tecnològics i la creixent consciencia ambiental han provocat que en els 

darrers anys, sobretot en ambients urbans densament poblats però també en medis rurals que 

presenten un especial interès, s’aposti per tecnologies de subestacions de molt alta tensió més 

sostenibles i segures. Aquestes tecnologies són les tecnologies aïllades amb gas (GIS), o 

alternativament solucions mixtes o híbrides (HIS), que es troben a mig camí entre les GIS i les AIS i 

aconsegueixen reduir el pressupost respecte a les GIS. Aquesta solució és precisament l’adoptada 

per REE pel seu parc de 220kV a Sant Julià de Ramis. 

 

Tenint en compte que l’emplaçament seleccionat per REE se situa en una parcel·la rodejada de : 

• un jaciment paleolític, el Mas d’en Geli, al nord; 

• un espai d’interès connector de funcionalitat mitja catalogat a l’inventari de la Diputació de 

Girona com és la riera de la Farga, a l’oest; 

• uns boscos no catalogats però considerats com cobertes de sòl de valor ecològic, com són els 

de la Serra Martina, al sud i a l’est; 

 

Es considera que les tecnologies que s’han d’emprar per a la realització de la subestació han d’ésser 

les que provoquin el menor impacte possible al medi i que permetin compactar l’espai necessari tot 

garantint la seguretat (i fins i tot incrementa-la). Aquestes tecnologies han de mitigar la pèrdua 

d’espais d’interès existents i de l’impacte visual i paisatgístic. 

 

Segons les referències de la memòria, les nombroses i diverses aplicacions de les solucions GIS per 

aquest nivell de tensió avalen la seva possibilitat tècnica, que queda condicionada a la voluntat dels 

actors implicats. 

 

Així, es justifica sol·licitar la revisió de la tipologia de la subestació de REE, realitzant-la completament 

amb tecnologia GIS, com la que es planteja emprar pel parc de 220kV. Així, cal proposa que els dos 

parcs siguin totalment aïllats amb gas, incloent-hi els transformadors. 
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Es presenta a continuació i de manera esquemàtica l’aspecte que tindria la solució proposada pel 

projecte de REE, així com la possibilitat de compactació segons els criteris exposats. 

 

 
Il·lustració 5 - Esquema d’implantació en alçat de la subestació de Ramis segons projecte de REE (tall en 

la direcció oest-est aproximadament al centre de la parcel·la). Font: elaboració pròpia  

 

A continuació es presenta l’aspecte que tindria la subestació  de Ramis el màxim compactada: 

 
Il·lustració 6 - Esquema d’implantació en alçat de la subestació de Ramis segons la proposta de 

compactació (tall en la direcció oest-est aproximadament al centre de la parcel·la). Font: elaboració 

pròpia  

 

Segons l’informe CIGRE B3-215 2004, compactant d’aquesta manera es podrien arribar a guanyar  

unes 4,5 hectàrees, ja que en considerar que els dos parcs d’alta tensió es realitzarien amb 

tecnologia GIS es podria aconseguir reduir en un 67% la necessitat d’ocupació espacial. S’estima que 

aquest grau de compactació s’aconseguiria incrementant en un 17% el cost d’inversió previst per a la 

subestació de Ramis. 

 

A continuació es presenta una taula que justifica aquests valors: 

 

Parc 220kV 

Parc 400kV 

Ribera de 

la Farga 

N-II 

Parcs 220kV+400kV 

Ribera de 

la Farga 

N-II 
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Tecnologia i tensió Cost relatiu al  

GIS de 220kV 

Superfície relativa al  

GIS de 220kV 

220kV GIS 1 1 

400kV AIS 1,8 8,5 

400kV GIS 2,3 2,1 

220kV GIS + 400kV AIS  2,8 9,5 

220kV GIS +400kV GIS 3,3 (increment de 17%) 3,1 (compactació del 67%) 

 

En qualsevol cas, cal també insistir en la necessitat d’elaboració d’un projecte d’arranjament 

paisatgístic i en seguir els consells de camuflatge i millora d’integració descrits en l’apartat de 

minimització d’impactes de la memòria. Igualment, caldrà aplicar les mesures correctores 

enumerades anteriorment. 

 

Particularment, es recomanen les següents mesures addicionals per aquesta subestació: 

• exigir que els principals components del parc de 400kV siguin aïllats amb gas per aconseguir 

com a mínim una subestació hibrida entre l’AIS i la GIS; 

• rebaixar al màxim la plataforma d’implantació i aprofitar el material per a la realització de 

motes perimetrals de camuflatge vegetalitzades; 

• avançar a l’abans possible les tasques de plantacions, sobretot en les zones no afectades 

directament per l’obra, ja que permeten un bon camuflatge de les instal·lacions; 

• seguiment i aplicació de les mesures correctores en matèria de contaminació acústica, 

lumínica i electromagnètica; 

• utilització d’elements naturals en talussos i apantallaments visuals, tals com fileres d’arbrats i 

murs de contenció amb geomalles; 

• compensar les zones de desforestació plantant arbres en una zona més àmplia que la zona 

d’implantació de la subestació; “camuflar” més enllà de l’àmbit d’implantació. Cal tenir present 

que es preveu una desforestació sobretot en el camí d’accés. 

• demanar l’ajust i la justificació dels espais projectats com a “futur” i/o  de “reserva”; 

• adopció d’estructures tubulars en substitució de les clàssiques gelosies en el parc de 400kV; 

• instal·lar els equipaments de més envergadura a les cotes més baixes de la plataforma o 

estudiar la seva posició per optimitzar la no visibilitat dels components i del conjunt de la 

instal·lació; 

• col·locar panells sonors enganxats als components, que permetin al mateix temps millorar 

l’estètica formant un conjunt més opac. 
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També, es considera que en relació al projecte presentat es podrien reduir les distàncies entre els 

elements del parc de 400 kV resultants de la configuració de la subestació, ja que: 

� La distància mínima entre fases (5 m) és molt superior a la preceptuada a la Instrucció MIE-

RAT 12, que per aquests nivells de tensió i d’aïllament exigeix 3,5 m entre conductors i 4,2 m 

en configuració punta – estructura. 

� La distància fase – terra a l’aire (7,5 m) és molt superior a l’indicada a la Instrucció MIE-RAT 

12, que per aquests nivells de tensió i d’aïllament exigeix 2,6 m entre conductors i 3,4 m en 

configuració punta – estructura. 

 

Respecte a la vegetació existent, cal sol·licitar de forma particular que s’estudiï la possibilitat de 

preservar o replantar els arbres existents en l’àmbit de les obres a més de plantar altres espècies per 

compensar la superfície vegetal afectada. Les especies a implantar han de tenir un creixement ràpid i 

s’han de barrejar amb exemplars ja d’una certa envergadura per reduir els terminis. S’aconsella que 

la plantació dels arbres es realitzi l’abans possible i que sigui preferentment de fulls persistents en 

l’àmbit perimetral per no envair la subestació amb les seves fulles i actuar de barrera física. 

 

Per reduir l’impacte visual degut a les superfícies de recobriment del parc, s’han de procurar utilitzar 

graves de colors ocres per tal d’imitar els tons de l’entorn, enlloc de les típiques graves grises. D’altra 

banda es preveu, segons projecte, que els edificis de comandament i de control seran normalitzats 

per REE i d’una planta.  

 

En definitiva, s’ha d’exigir el desenvolupament d’un estudi d’impacte ambiental de la subestació i d’un 

consegüent projecte d’adequació paisatgística o de restauració del medi que miri d’integrar la 

subestació amb les formes, el color i les textures de l’entorn. En aquest projecte han de quedar 

perfectament definits els moviments de terra, les plantacions, etc. 
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5 - RECOMANACIONS I CONCLUSIONS 

El parc de 400kV de la subestació de Riudarenes està previst que es realitzi amb la tipologia aïllada 

amb l’aire (AIS), que és la tecnologia habitual en zones rurals degut a la disponibilitat i baix cost dels 

terrenys i a la minimització de la inversió inicial. No obstant, aquesta tecnologia és la més impactant 

mediambientalment. Degut a l’especificitat de l’indret en el qual s’ha elegit implantar la subestació, a 

l’evolució tecnològica i  als avantatges que presenten les tecnologies aïllades amb gas (GIS), es 

recomana la revisió de la tipologia d’instal·lacions proposades per REE pel parc de 400kV, plantejant 

com a mínim una subestació híbrida amb una sèrie de mesures correctores i de minimització 

d’impacte ambiental associades. 

 

La solució elegida per REE en relació al parc de 220kV és de tipus GIS interior, i sembla per tant 

adequada.  

 

La solució d’implantar una subestació soterrada no suposaria un guany massa significatiu si les línies 

s’acaben realitzant aèries (tot i quedar expressament prohibides pel POUM vigent). 

 

Evidentment, la solució de mínim impacte per Sant Julià de Ramis és l’alternativa del CILMA, 

consistent en no realitzar la subestació i en compensació ampliar Juià a 400kV. 
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6 - REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 
Fotografia 3 – vista des de la N-II (PK 728,8) cap al sud. Font: elaboració pròpia, nov. 2008 

 

 
Fotografia 4 – Terrenys agrícoles “Pla d’En Geli” abans del camí del Mas venint del nord. Font: elaboració 

pròpia, nov. 2008 
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Fotografia 5 – Camí del Mas d’en Geli entre els terrenys de cultius existents del Pla d’en Geli. Font: 

elaboració pròpia, nov. 2008 

 

 
Fotografia 6 – Pla d’en Geli passat el camí del Mas en direcció sud. Font: elaboració pròpia, nov. 2008 
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Fotografia 7 – Al fons a la esquerra de la imatge: la Fuitareda de Mas Vingut on s’ubicaria la subestació 

de Sant Julià de Ramis (Medinyà). 

 

 
Fotografia 8 – A la esquera, zona boscosa (Serra Martina), en la N-II direcció nord (PK 728). Darrera dels 

arbres es troba la parcel·la prevista per a la implantació de la subestació. Font: elaboració pròpia, nov. 

2008 
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Fotografia 9 – Vista general de la parcel·la on s’ubicaria la subestació de “Ramis”. Juliol de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10 – Vista de 

la parcel·la des del nord 

cap a l’oest. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11 - 

Vista de la parcel·la 

des del sud cap a 

l’est.  
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1 - ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

Els antecedents administratius relatius a l’ampliació de la subestació existent de Juià són els 

següents: 

 

• Amb data de 31 de març de 2006 el Consell de Ministres va aprovar la “Revisió 2005 - 2011” 

de la vigent planificació elèctrica constituïda pel document denominat “Planificació dels sectors 

d’electricitat i gas. Desenvolupament de les xarxes de transport 2002-2011” 

 

A l’Ajuntament de Juià no s’ha rebut cap informació relativa a la nova línia aèria de 220kV que 

connectaria la nova subestació de Sant Julià de Ramis a la subestació existent de Juià. Tampoc s’ha 

rebut cap projecte d’ampliació de l’actual subestació de Juià, conseqüència de la realització de la línia 

de molt alta tensió 400kV DC Bescanó – Ramis - Santa Llogaia d’Àlguema. 

 

Les darreres informacions rebudes a l’Ajuntament de Juià relatives a la seva subestació són : 

 

• “Proyecto de construcción – Substitución banco transformación TR-02 132/110kV de 60MVa 

por trafo trifásico 132/110 kV de 200MVA”. Febrer de 2008. ENDESA Distribución. 

• Estudi d’impacte ambiental L110kV/Juià-Bellcaire, d’abril 2008, redactat per Sinergis i 

encarregat per ENDESA Distribución. 

 

Cal esmentar que, el 28 de novembre del 2008, es va publicar al BOP 230/0 l’aprovació definitiva de 

l'”Ordenança reguladora d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la 

via pública” de l’Ajuntament de Juià. En aquesta Ordenança Municipal es preveu a l’art.2 el següent: 

 

“Queda prohibida la instal·lació de línies aèries d’alta tensió en tot el sòl urbanitzable i en sòl no 

urbanitzable a menys de 500 metres de sol urbanitzable. En sòl no urbanitzable i a petició de les 

corresponents companyies titulars dels serveis, es podrà autoritzar l’estesa de línies aèries d’alta 

tensió, amb caràcter provisional, amb la condició de transformar-les en subterrànies, amb el 

compromís que seran soterrades en el moment que el sòl passi a urbanitzable”. 
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2 - INTRODUCCIÓ 

La R.E.E. ha optat per construir una nova subestació intermediària a Sant Julià de Ramis, entre les 

subestacions de Bescanó i Santa Llogaia, a partir de la qual es preveu fer arribar a la subestació de 

Juià una nova línia de 220kV aèria en corrent altern.  

 

Es recorda a continuació l’esquema de les línies de transport d’energia elèctrica prevista per REE 

segons el mapa de transport de 2008 de la REE. 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema de les línies de transport d’energia elèctrica de la REE. Font: elaboració pròpia 

segons el Mapa de Transport 2008 de la REE. 
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L’alternativa seleccionada per estudi del CILMA preveu l’eliminació de la subestació de Sant Julià de 

Ramis i ampliació de la subestació de Juià a 400kV. Es proposa doncs l’arribada d’una línia de 400kV 

des de Bescanó i una altra des de Santa Llogaia. 

 

Es recorda a continuació la proposta i l’alternativa seleccionada del CILMA en el seu estudi: 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de la proposta “Alternativa 3” pel transport d’energia del CILMA. Font: elaboració 

pròpia. 

 

Segons s’explica a la memòria del present estudi, els escenaris a considerar són els següents: 

• Escenari REE: Arribada aèria de 220kV en CA des de la subestació de Sant Julià de Ramis 

(Medinyà); 

• Escenari CILMA: Ampliació de la subestació existent a 400kV. Dues entrades soterrades 

a 400kV en CA i 2 transformacions a 400/220 kV  (més una transformació 400/220kV de 

reserva). Eliminació de l’arribada de la línia de Vic 220kV DC. 
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En el present annex no s’analitza el projecte d’ampliació de la subestació de Juià amb l’arribada de la 

línia de 220kV aèria de Sant Julià de Ramis ni el seu estudi d’impacte ambiental, ja que ni la 

Diputació de Girona, ni l’Ajuntament de Juià, ni qui redacta el present estudi no n’han pogut obtenir 

cap informació de REE.  

 

Aquest annex presenta doncs primerament les instal·lacions existents a partir de les visites de camp i 

projectes existents. Es resumeixen les característiques i especificitat de l’emplaçament de l’actual 

subestació de Juià. 

 

En segon lloc s’identifiquen els impactes potencials degut a l’ampliació i les mesures correctores que 

generalment són proposades. 

 

A continuació es proposen mesures complementàries i mesures de compactació de la subestació 

existent, tant en el cas de realització de la suposada alternativa de la REE com la del CILMA. 

 

La part final del present annex mostra un reportatge fotogràfic de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 

LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES 
Annex 5 edA.doc 

Annex 5: Juià Pàgina 6 de 25 

 

 

 

3 - INSTAL·LACIONS ACTUALS 

3.1 Descripció 

La titularitat de la subestació de Juià és d’Endesa Distribución SLU, excepte el parc de 220kV que és 

propietat de Red Electrica de España (R.E.E) i que està integrat dins de la mateixa subestació. 

 

La totalitat de la subestació ocupa una superfície de 3,2 ha. El parc de 220kV, propietat de R.E.E., 

representa aproximadament un 20% de l’espai ocupat, és a dir unes 0,6 hectàrees. 

 

Des del nord arriba la línia de transport de 220kV. 

 

Les instal·lacions presenten una pendent aproximada d’un 4% en el sentit sud-oest/nord-est i es 

troben entre les cotes 69m i 76m per sobre del nivell del mar. 

3.2 Situació i emplaçament 

La subestació de Juià es troba al paratge de la Creu Mas Garriga, adjacent a la carretera comarcal 

GIV-6708, al terme municipal de Juià (Gironès), com es mostra a la Il·lustració 1. Al costat sud-oest, a 

100m de la subestació, es troba el Mas Garriga i al costat est, a uns 200 m, hi ha el Mas Trobat. A 

aproximadament 200m en direcció nord-est es troben altres masies: Mas Seguer, Mas Ros, etc. 

 

Com a espai d’interès natural proper a l’àmbit d’estudi, s’assenyala sobretot l’existència de l’espai 

PEIN i Xarxa Natura 2000 de les Gavarres, classificat també com a Lloc d’Importància Comunitària 

(LIC). La situació de la subestació en relació a les zones classificades es mostra a la Il·lustració 2 i a 

la Il·lustració 3. 
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Il·lustració 1 – Plànols d’emplaçament de la subestació existent de Juià (REE+Endesa). S’observa també 

altres línies d’alta tensió aèries de 132kV i 110kV. Font: elaboració pròpia 
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Il·lustració 2 – Extracte del mapa de les zones PEIN, Xarxa 2000 i Espai d’Especials interès del SIMA del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

Il·lustració 3 – Implantació de la subestació de Juià. Elaboració pròpia a partir de l’extracte del Catàleg 

d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. Font: Diputació de Girona (juliol 

2007)  

 

3.3 Configuració i aparellatge 

3.3.1 Introducció 

L’actual subestació de Juià es constitueix per tres parcs d’alta i mitja tensió, que són els següents: 

• Parc de 220kV (propietat de REE); 

SE Juià 

Les Gavarres 

Riu Ter 

Boscos 
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• Parc de 132kV; 

• Parc de 110kV. 

 

Tots tres parcs són del tipus convencional, altrament anomenats d’intempèries o aïllats amb l’aire 

(AIS). 

 

A més, hi ha dos parcs de mitja tensió interiors de 25kV. Cal suposar que els parcs interiors són 

almenys parcialment de tecnologia d’aïllament amb gas (GIS). 

 

3.3.2 Parc de 220kV 

Segons la documentació esmentada al capítol d’antecedents, el parc de 220kV tipus intempèries 

posseeix una configuració de doble barra i es constitueix per les següents posicions: 

 

Tipus Descripció 

Vic 1 Línees 

Vic 2 

Posició AT trafo TR-3 

Posició AT trafo TR-4 

Posició AT trafo TR-5 

A.T. Trafo 

Posició AT trafo TR-7 

Acoblament transversal Acoblament barres B-1 i B-2 

Posició mesura barres B-1 Mesura 

Posició mesura barres B-2 

 

3.3.3 Zona de transformadors 

La zona de transformadors del parc de la subestació està formada pels següents transformadors: 

 

Trafo Potència (MVA) Tensió (kV) 

TR-1 20 132/25 

TR-2 60 132/110 

TR-3 200/200/50 220/132-110/25 

TR-4 200/200/50 220/132-110/25 

TR-5 220/220/45 220/132-110/25 

TR-7 100 220/110 
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TR-8 40 110/25 

 

 

3.3.4 Parc de 110kV/132kV 

 

Tipus Descripció 

L. Figueres 

L. Torrevent 

L. Salt 1 

L. Salt 2 

L. Forallac 

L. Girona 

Línees 

L. Cassa 

Posició AT trafo TR-1 

Posició AT trafo TR-2 1 

Posició AT trafo TR-2 2 

Posició AT trafo TR-3 

Posició AT trafo TR-4 

Posició AT trafo TR-5 

Posició AT trafo TR-7 

Posició AT trafo TR-8 

Acoblament barres B-601 i B-602 

Trafo 

Acoblament barres B-901 i B-902 

Posició mesura barres B-601 

Posició mesura barres B- 602 

Posició mesura barres B-901 

Mesura  

Posició mesura barres B-902 

Seccionador de barres S-601.1 Seccionament longitudinal 

Seccionador de bares S-602-1 

 

 

3.3.5 Parc de 25kV 

El parc de 25 kV és de doble barra i està format per les següents posicions: 
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Tipus Descripció 

Posició MT trafo TR-8 

Posició MT trafo TR-5 

Posició MT trafo TR-1 

L. Orriols 

L. Celrà 2 

L. S. Daniel 2 

L. Celra 2 

L. La Pera 1 

L. Bordils 

M.T. Trafo 

L. Campdora 

Acoblament transversal Barres B-302 i B-301 

Acoblament longitudinal Barres B-301 i B-303 

 

Cal destacar la existència d’un pòrtic de sortida de les línies aèries de 25kV. 

 

3.3.6 Serveis auxiliars i bateries de condensadors 

A més, la subestació de Juià posseeix altres dos transformadors de serveis auxiliars 25/0,38kV i dues 

bateries de condensadors instal·lades (7,2 i 6 MVar) de potència.  

 

A continuació es presenta una fotografia aèria on es diferencien els diferents elements i parcs de la 

subestació: 
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Fotografia 1 - Parcel·la actual de la subestació de Juià amb 3,2 ha aproximadament. Font: elaboració 

pròpia a partir d’ortofotomapa de l’ICC 

 

3.4 Impactes potencials i mesures correctores 

3.4.1 Impactes potencials 

 

Els previsibles impactes potencials que generaria l’ampliació de la subestació són els següents: 

3.4.1.1 Sòl:  

• Aparició de superfícies sense vegetació: modificació de la seva evolució edàfica; 

• Ocupació, impermeabilització i recobriment del sòl; 

• Processos erosius en talussos de terraplè; 

• Contaminació puntual del substrat sense abocaments incontrolats; 

3.4.1.2 Aigua: 

• Talls o modificacions del drenatge natural; 

Parc  220kV 
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Zona 
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Edificis 

comandament 

i control 
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• Aportació de materials sòlids a la llera del riu: incidències en processos fluvials i en la qualitat 

de l’aigua; 

3.4.1.3 Atmosfera: 

• Increment de la pols i dels nivells sonors; 

• Interferències electromagnètiques en ràdio i televisió; 

3.4.1.4 Vegetació: 

• Pèrdua total de vegetació en la zona de l’emplaçament de la subestació; 

3.4.1.5 Fauna: 

• Moviments de maquinària i personal de les obres: alteracions de les poblacions faunístiques 

• Pèrdua de la vegetació: desaparició d’hàbitats; 

• Estrés sobre l’ecosistema terrestre en la fase de construcció i modificació de l’hàbitat en zones 

boscoses: destrucció de nius i caus; 

• Risc de col·lisió i electrocució de l’avifauna amb el cablejat elèctric: destrucció de nius; 

• Possible afectació per soroll de les comunitats animals circumdants; 

3.4.1.6 Paisatge: 

• Possibles alteracions físiques del paisatge; 

• Pèrdua de qualitat visual. 

3.4.1.7 Visibilitat: 

En relació a la visibilitat de les instal·lacions, aquestes són parcialment visibles des de : 

• La carretera GIV-6708; 

• En la zona de cultius entre les dues rieres i la subestació (a l’est i a l’oest); 

• Les masies circumdants (Mas Garriga, Mas Seguer, etc.)  

 

A continuació es presenta una vista aèria amb topografia 3D de la parcel·la de l’actual subestació de 

Juià encaixada entre les zones de cultius, els boscs i la carretera. 
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Fotografia 2 - Vista 3D dels terrenys de la subestació de Juià de nord a sud. Bosc de la Pedrera a la dreta. 

A l’esquerra s’identifica la Riera de Mas Ros. Font: Google Earth (Sobreelevacióx1). 

 

 

Fotografia 3 - Vista 3D del terreny de la 

subestació de Juià des de Mas Seguer. Al fons, 

les Gavarres. A l’ esquerra s’identifica la Riera 

de Mas Ros. Font: GoogleEarth 

(Sobreelevacióx1). 

 
Fotografia 4 - Vista 3D del terreny de la 

subestació de Juià des de Mas Garriga. A la 

dreta, les Gavarres. Al fons Mas Seguer. Font: 

GoogleEarth (Sobreelevacióx1). 

 

3.5 Mesures correctores 

Les mesures correctores i preventives que en general es preveuen en un EIA són les següents: 

• Realització d’una mota perimetral de terres amb plantacions arbustives per apantallament 

visual; 

• Retirada i abassegament de la terra vegetal (30-40 cm); 

SE JUIÂ 
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• Reg de les superfícies de l’obra durant la fase d’obres; 

• Sembra d’hidrosembres en talussos; 

• Mesures de prevenció de l’avifauna de la línia elèctrica existent desviada; 

• Control de la il·luminació i mesures de reducció, si escau; 

• Desenvolupament d’una xarxa de rec i de disponibilitat de l’aigua en la mota perimetral. 

 

Les mesures correctores relatives al disseny de la subestació que s’acostumen a preveure en un EIA 

són les següents: 

• Disseny de motes i revegetació segons un “projecte d’adequació paisatgística”; 

• Integració de l’accés en el seu entorn; 

• Prescripció de talussos suaus i uniformes; 

• Disseny arquitectònic de les edificacions consistent amb l’entorn; 

• No deixar els talussos de formigó amb “formigó vist”; 

• Pintat dels pòrtics i altres elements significatius amb color marró de preferència o altres 

tonalitats que s’integrin millor amb l’entorn; 

 

En la subestació actual de Juià s’ha observat el següent: 

• El mur de contenció del costat de la carretera és d’escullera amb banquetes, no és suau ni 

irregular. S’hi podrien plantar uns arbres per camuflar la subestació des d’aquest costat; 

• Els embarrats, la porta d’accés i els tancaments pintats són verds. Els perfils metàl·lics dels 

embarrats són dels tipus cilíndrics (s’integren millor que les gelosies); 

• El tancament és completament metàl·lic i per tant permet la visibilitat total de la subestació;  

• La tecnologia emprada pels parcs d’alta tensió (220kV, 132/110kV) és la convencional tipus 

AIS, és a dir la menys compacta, segura i fiable i la més antiestètica, però alhora també la 

menys costosa i la més habitual en zones rurals; 

• El parc de 220kV es troba a la banda de la carretera, a la zona més deprimida, però també és 

directament visible des de la mateixa; 

• La superfície dels carrers de la subestació és de color gris (molt probablement de formigó); 

• Els edificis de mitja tensió, comandament i serveis són els típics i estan particularment 

adaptats a l’estil local; 

• Els transformadors són del tipus OIT (aïllat amb oli) i no pas de tipus GIS (aïllat amb gas). 

Consegüentment, ocupen més espai, més volum, són més insegurs i inflamables i hi ha més 

perill d’explosió que en sistemes GIS. Per tant, s’ha d’invertir en sistemes de protecció 

antiincendis i també en la gestió dels olis. 
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4 - POSSIBILITATS DE MITIGACIÓ I COMPACTACIÓ 

La solució tecnològica adoptada a Juià per la R.E.E. i Endesa Distribución pels seus parc d’alta tensió 

és una solució convencional exterior aïllada amb aire (AIS o tipus intempèries). Tal com s’explica en 

la memòria del present estudi, aquesta solució és la solució que des del punt vist ambiental  és la més 

impactant. No obstant, és la que presenta uns costos inicials d’inversió més reduïts i és la que més 

habitualment s’adopta en ambients rurals en general per aquests nivells de tensions. 

 

Actualment els avanços tecnològics i la creixent consciencia ambiental han aconseguit que els darrers 

anys, sobretot en ambients urbans densament poblats però també en medis rurals que presenten un 

especial interès, s’aposti per tecnologies de subestacions de molt alta tensió més sostenibles i 

segures. Aquestes tecnologies són les tecnologies aïllades amb gas (GIS), o alternativament 

s’apliquen solucions mixtes o híbrides (HIS) entre les GIS i les AIS per aconseguir reduir costos 

respecte a les GIS. 

 

Tenint en compte que l’emplaçament seleccionat per REE es troba en un espai considerat  d’Interès 

Natural de les Comarques Gironines segons el catàleg de la Diputació de Girona i que queden 

afectats arbres de boscos densos (no de ribera), es justifica que les tecnologies que s’han d’emprar 

per a la reforma de la subestació hagin d’ésser les que provoquin el menor impacte possible al medi i 

que permetin compactar l’espai necessari tot i garantint la seguretat (i fins i tot incrementa-la). Així, 

pot mitigar-se la pèrdua de permeabilitat ecològica i l’impacte visual i paisatgístic existent. 

 

Segons les referències de la memòria del present estudi, les nombroses i diverses aplicacions de les 

solucions GIS per aquest nivell de tensió avalen la seva viabilitat tècnica, que queda condicionada a 

la voluntat dels actors implicats. 

 

Segons si finalment es realitza finalment l’esquema de transport d’energia de REE o l’opció 

proposada pel CILMA, es proposa la compactació de l’actual subestació afegint-hi les modificacions 

en funció de les alternatives en estudi. 

4.1 L’actual subestació 

En l’actual subestació la tecnologia emprada pels parcs d’alta tensió és d’aïllament a l’aire o AIS (Air 

Insulated switchgear). Com s’ha explicat, aquestes subestacions són les de menor cost inicial i les 

més implantades a les zones rurals de tot el món. En aquestes subestacions tots els elements són 

exteriors i és l’aire que funciona com aïllador entre components. Per tant, els components han de 

respectar unes importants distàncies de seguretat, el que implica que es necessiti una gran superfície 
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d’implantació. És per tant la solució mediambientalment menys respectuosa i el que s’hauria de fer 

per mitigar l’impacte seria canviar-ne la tipologia refent-la completament.  

 

En el cas de mantenir-ne la tipologia, es poden fer certes recomanacions per millorar-ne l’integració al 

medi. En aquest sentit, es recomana l’elaboració d’un projecte d’arranjament paisatgístic, així com 

seguir els consells de camuflatge i millora d’integració descrits en l’apartat de minimització d’impactes 

de la memòria. 

 

Particularment, es recomanen les següents mesures per aquesta subestació: 

• exigir que els principals components de la subestació siguin aïllats amb gas per aconseguir 

com a mínim una subestació hibrida entre l’AIS i la GIS; 

• realitzar motes perimetrals de camuflatge vegetalitzades; 

• integrar els edificis, l’accés i el tancament; l’estètica dels edificis es podria assimilar a les 

masies circumdants; 

• seguiment i aplicació de les mesures correctores en matèria de contaminació acústica, 

lumínica i electromagnètica; 

• utilització d’elements naturals en talussos i apantallaments visuals, tals com fileres d’arbrats i 

murs de contenció amb geomalles; 

• demanar l’ajust i la justificació dels espais projectats com a “futur” i/o  de “reserva”; 

• reduir les distàncies a les mínimes obligatòries entre els diferents elements per a cadascun 

dels parcs en funció de la tensió; 

• estudiar la posició per optimitzar la no visibilitat dels components i del conjunt de la instal·lació; 

• utilitzar graves de colors i altres superfícies que permetin una major harmonia amb el medi 

(per exemple graves de color ocre); 

• col·locar panells sonors enganxats als components, de manera que permetin al mateix temps 

millorar-ne l’estètica formant un conjunt més opac. 

 

Adoptant una solució tecnològica aïllada totalment amb gas (GIS) que podria ser del tipus interior, 

s’aconseguiria reduir l’espai significativament. Del gràfic cost/espai necessari en funció de les 

diferents tecnologies i configuració de les subestacions presentada a la memòria (segons CIGRE B3-

315, 2007) es desprèn la següent taula resum: 
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245kV (doble barra) Superfície relativa Cost relatiu 

AIS 100% 100% 

GIS 20% 120% 

145 kV (doble barra) Superfície relativa Cost relatiu 

AIS 100% 100% 

GIS 25% 115% 

Taula 1 -  Comparativa cost/superfície de les diferents tecnologies per 245kV i 145kV (Esquema “doble 

barra”). Font: elaboració pròpia a partir de CIGRE B3-215, 2004 

 

Se’n desprèn que en la situació actual, amb menys del 25% de la inversió realitzada (actualitzant als 

preus i sense comptar amb els treballs de retirada i obra civil) s’aconseguiria disminuir l’ocupació dels 

terrenys com a mínim al 25%, és a dir que s’aconseguiria tenir la mateixa subestació en menys d’una 

hectàrea. La zona dels transformadors també es compactaria utilitzant transformadors tipus GIT 

(aïllats amb gas). Es recorda que amb aquests transformadors s’aconsegueix reduir substancialment 

l’alçada dels elements i també es redueix en un 30% el seu volum. Es recorda a continuació quins 

serien els avantatges associats a aquesta tecnologia respecte a la tipologia convencional: 

• la no inflamabilitat dels equips de la subestació: En aquest sentit es minimitza l’ús dels equips 

de lluita antifoc. No caldria compartimentar els equips ja que no són inflamables i no són 

explosius i així s’optimitza encara més l’espai necessari;  

• Millora de la compacitat deguda a la consistència de l’aïllament: concebent tots els elements 

amb aïllament gasós s’estalvia més espai ja que les connexions entre elements són més 

senzilles; 

• flexibilitat d’esquema de la subestació: no seria necessari separar tant els elements, el que 

confereix a la tecnologia d’aïllament gasós una gran flexibilitat i adaptabilitat; 

• Reducció de costos per reducció de l’alçada de les plantes i de l’espai necessari; 

• Minimització de l’impacte visual amb un solució soterrada: tots els elements poden estar 

soterrats i les connexions es poden fer mitjançant cables. Els equips de refredament i 

ventilació també es poden col·locar dins de l’edifici, fet que ajuda a minimitzar la pol·lució 

sonora. 

• Agilitat d’instal·lació: el temps d’instal·lació és inferior i els costs associats al temps també; 

 

Es presenta a la Fotografia 5 i a la Il·lustració 4 l’esquema de la compactació potencial de l’actual 

subestació de Juià. 
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Fotografia 5 -  Esquema de la compactació potencial de l’actual subestació de Juià. Font: elaboració 

pròpia a partir d’ortofotomapa de l’ICC 

 

Finalment, cal tenir present que existeixen solucions intermitges entre les convencionals i les GIS i 

que s’anomenen de tipus híbrid o HIS. En aquest sentit, es podria reformar la subestació actual 

compactant una part dels components, el que permetria guanyar espai i no haver d’ampliar la 

subestació amb l’arribada de noves línies i noves cèl·lules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova zona verda  

Subestació 

totalment aïllada 

amb GIS  
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Il·lustració 4 – Proposta de compactació de l’actual subestació de Juià, passant del tipus intempèrie a l 

tipus totalment aïllada amb GIS. 

 

4.2 Alternatives considerant el traçat de REE 

En el cas de la realitzar-se l’alternativa de REE, arribaria a Juià una nova línia de 220kV aèria des de 

Sant Julià de Ramis. Atès que l’arribada es faria aèria i que el nivell de tensió seria el mateix, les 

recomanacions de compactació són les mateixes que expressades anteriorment però amb una 

cèl·lula de 220kV més. Cal remarcar que l’actual parc de 220kV té disponible prou espai per a 

l’ampliació del parc de 220kV, és a dir que aquesta alternativa realment no augmentaria l’actual espai 

ocupat per la subestació. Únicament augmentaria l’impacte visual degut a l’ampliació del parc i a 

l’arribada de línia de 220kV amb les corresponent noves torres. 

 

GIV-6708 

SE JUIÀ 

GIV-6708 

SE JUIÀ (actual) 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 

LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES 
Annex 5 edA.doc 

Annex 5: Juià Pàgina 21 de 25 

 

 

 

4.3 Alternatives considerant el traçat del CILMA 

Es recorda que en el cas de l’alternativa de transport d’energia del CILMA soterrada en corrent altern,  

ja que s’anul·laria la subestació de Sant Julià de Ramis, s’hauria d’ampliar a 400kV l’actual subestació 

de Juià per assolir els objectius de nivell de servei. La subestació de Juià estaria connectada a la 

subestació de Bescanó i de Santa Llogaia d’Àlguema per una línia de 400kV soterrada en corrent 

altern. En aquest cas s’anul·laria la línia de 220kV DC aèria existent que arriba actualment a Juià des 

de Bescanó-Vic. A la nova subestació es preveuria la transformació 400kV/220kV i la sortida de tres 

línies de 220kV. 

 

Es considera que en el pitjor escenari les noves instal·lacions no haurien d’ocupar en cap cas més 

espai que l’ocupat actualment per la subestació de Juià, ja que s’eliminaria una de les línies que hi 

arriba i també perquè la subestació actual encara té espais lliures i de reserva. 

 

Per aconseguir que en l’espai del parc de 220kV, actual parc de REE, es pugui localitzar un nou parc 

de 400kV,  una zona de transformació 400/220kV i un nou parc de 220kV, es proposa que tots dos 

parcs (220kV i 400kV) es realitzin amb tecnologia GIS interior. 

 

Del gràfic cost/espai necessari en funció de les diferents tecnologies i configuració de les 

subestacions presentat anteriorment (segons CIGRE B3-315, 2007) es desprèn el següent: 

 

Tecnologia, tensió i 

configuració 

Superfície relativa 

a tecnologia AIS de 245kV 

(doble barra) 

Cost relatiu a tecnologia AIS de 

245kV (doble barra) 

245kV (doble barra)  

AIS 100% 100% 

GIS 20% 125% 

400 kV (doble barra)  

AIS 180% 220% 

GIS 45% 280% 

 

Taula 2 -  Comparativa cost/superfície de les diferents tecnologies per 245kV i 400kV (Esquema “doble 

barra”). Font: elaboració pròpia a partir de CIGRE B3-215, 2004 

 

De la taula anterior es conclou: 

• Considerant que no es canvia el parc de 220kV existent (només s’afegeix una cèl·lula de línea 

en l’espai disponible per a aquest efecte), per ampliar la subestació a 400kV es necessitaria 
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triplicar l’actual espai ocupat per les instal·lacions de R.E.E. És a dir que es necessitaria 

ocupar aproximadament 1,5 hectàrees més de terreny, el que representa aproximadament 

duplicar la totalitat de l’espai ocupat per la totalitat dels parcs de la subestació de Juià. 

• Considerant l’anul·lació del parc de 220kV existent i la implantació de dos nous parcs de 

220kV i 400kV tipus GIS, no es necessitaria ocupar més espai, considerant que els dos parcs 

només ocuparien un 65% del parc de 220kV actual (sense comptar  amb l’espai necessari per 

la transformació 400/200kV que s’implantaria en el espai sobrant). 

• En termes de cost, el pressupost d’actuació gairebé es duplicaria (x1.8), sense tenir en compte 

els costos inherents a la retirada del parc de 220kV actual. No obstant, no seria necessari  

expropiar més terrenys i inclòs disminuiria l’impacte visual actual, ja que aquestes 

instal·lacions podrien ser interiors. 
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5 - RECOMANACIONS I CONCLUSIONS 

 

El parc de 220kV de l’actual subestació de Juià és de tipologia aïllada amb l’aire AIS, que és la 

tecnologia convencional en zones rurals degut a la disponibilitat i baix cost dels terrenys i a la 

minimització de l’inversió inicial. Aquesta tecnologia és no obstant la més impactant sobre el medi 

ambient. 

 

La situació més desfavorable per Juià, a priori, seria l’alternativa del CILMA ja que s’hauria d’ampliar 

la subestació de la REE a 400kV. No obstant, existeixen tecnologies avui en dia que permeten 

compactar l’actual subestació i inclòs reduir la necessitat d’espai tot i ampliar-ne la tensió.  

 

Considerant l’evolució tecnològica i l’augment dels avantatges presentat per les tecnologies aïllades 

amb gas, es preconitza en el cas de l’alternativa del CILMA el canvi de l’actual parc de 220kV a 

tecnologia GIS i la implantació d’un nou parc de 400kV amb la mateixa tecnologia. Aquests parcs 

s’implantarien dins de l’espai existent actualment. A més, es considera que inclòs els impactes visuals 

es mitigarien. 

 

En el cas de considerar l’alternativa de la REE, a priori no canviaria significativament la situació de 

Juià. En tot cas es recomanaria que es revisin les instal·lacions actuals i que s’adaptin també a les 

noves tecnologies. 
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6 - REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Fotografia 6 – Vista de la subestació de Juià des de la carretera Celrà a Juià GIV-6708. Mur perimetral 

d’escullera amb banquetes. Vista parcial dels embarrats verds i cilíndriques de la subestació per 

integració paisatgística. Font: elaboració pròpia, nov. 2008 

 

    
Fotografia 7 – Vista des de la GIV-6708 d’un dels edificis (cabina de 25kV i altres) de la subestació actual 

de Juià i tancament metàl·lic perimetral. Estètica dels edificis. Font: elaboració pròpia, nov. 2008 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8 – Porta d’accés rodat a la 

subestació de Juià des de la carretera GIV-6708. 

Font: elaboració pròpia, nov. 2008 
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Fotografia 9 – Vista d’un dels carrers del parc 

actual de 220kV (REE) amb embarrats pintats de 

verd per  millorar  la integració paisatgística. 

Font: elaboració pròpia, nov. 2008 
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1 ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

Els antecedents administratius de la subestació de Riudarenes són els següents: 

 

• Amb data de 31 de març de 2006 el Consell de Ministres va aprovar la “Revisió 2005 - 2011” 

de la vigent planificació elèctrica constituïda pel document denominat Planificació dels sectors 

d’electricitat i gas. Desenvolupament de les xarxes de transport 2002-2011, on s’incloïa la 

subestació de Riudarenes de 400 kV. 

• Amb data de febrer de 2007 Red Eléctrica de España redacta el “Proyecto de la línea aérea de 

transporte de energía eléctrica a 400kV DC y entrada y salida en Riudarenes de la línea Vic-

Bescanó”; 

• Amb data de març de 2008 Red Eléctrica de España redacta el Projecte d’Execució de la Nova 

Subestació de Riudarenes 400 kV. 

• Amb data de juny de 2008 Sinergis redacta, per encàrrec de Fecsa-Endesa, el Projecte 

d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable de la subestació de Riudarenes 

del projecte de FECSA-ENDESA. 

 

No consta a l’Ajuntament de Riudarenes que s’hagi redactat ni rebut cap Estudi d’Impacte Ambiental 

de la subestació de Riudarenes propietat de la R.E.E. 
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2 INTRODUCCIÓ 

La subestació de Riudarenes són de fet dues subestacions projectades per dues empreses diferents: 

Red Eléctrica de España i Fecsa-Endesa.  

 

• La subestació de Red Eléctrica estaria connectada a les noves línies elèctriques de 400 kV 

Bescanó – Riudarenes i Vic – Riudarenes, i segons el projecte executiu es projecta per 

subministrar energia elèctrica al futur Tren d’Alta Velocitat Madrid – Barcelona – Girona, 

mitjançant dues sortides de transformació cap a una subestació d’ADIF annexa. També 

disposarà d’una sortida de transformació per realitzar la connexió amb la subestació de Fecsa-

Endesa, així com una posició de reserva per realitzar una segona connexió amb aquest parc.  

 

• La subestació de Fecsa-Endesa, segons el projecte d’actuació específica d’interès públic en 

sòl no urbanitzable, té com a finalitat ampliar i millorar la capacitat i la qualitat dels serveis de 

la xarxa de distribució. Aquesta subestació es connectarà a la subestació de Red Eléctrica i 

transformarà el corrent a les xarxes existents de 110 kV i 132 kV per injectar potència des del 

sistema de transport a molt alta tensió (400 kV) a tota la part nord-est i costa de Catalunya. 

També permetria la instal·lació de transformació 132/25 kV o 110/25 kV per atendre les 

peticions de nous subministres. 

 

Segons la memòria comuna del present estudi, els escenaris considerats per la subestació de 

Riudarenes són els següents: 

 

• Escenari R.E.E.: Arribada aèria de 400kV DC en CA; 

• Escenari CILMA: Arribada soterrada de 400kV CA.  

 

En el present annex de Riudarenes, es presenta primerament el projecte proposat per la REE 

resumint les característiques de l’indret seleccionat i les característiques tècniques principals dels 

parcs i aparellatge. 

En segon lloc s’identifiquen els impactes potencials i les mesures correctores proposades per l’estudi 

d’impacte i integració paisatgística disponible de la futura subestació veïna de Fecsa-Endesa, a 

manca d’un Estudi d’Impacte Ambiental de la R.E.E.   

A continuació es proposen mesures complementàries de mitigació d’impactes i  mesures de 

compactació per la futura subestació de Riudarenes. La proposta tant es fan en el cas de realització 

de l’alternativa de traçat de línia de molt alta tensió de la R.E.E. com de les alternatives seleccionades 

del CILMA. Les propostes s’acompanyen d’algunes recomanacions complementàries. 

Finalment es presenta el reportatge fotogràfic realitzat a l’indret d’implantació de la futura subestació 

de Riudarenes. 
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3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (REE) 

El projecte de la subestació de molt alta tensió de Riudarenes prevista pel la REE és el que es 

presenta com a “Projecte d’execució d’una nova subestació. T.M. de Riudarenes” de Març de 2008 

redactat per la R.E.E.  

3.1 Descripció 

La parcel·la on hi ha prevista la implantació de la subestació de Red Eléctrica de España té variacions 

de nivell considerables, que arriben a més de 10 metres en alguns punts. Segons el Projecte 

d’Execució de REE, la explanació de la subestació es realitzarà mitjançant una plataforma inclinada, 

en principi, amb un pendent de 4% en el sentit de les barres principals.  

 

La zona inferior serà la de l’accés a l’edifici de control a la cota aproximada de +90,0 m sobre el nivell 

del mar. La part més elevada de la subestació quedarà a una cota de +93,75 m aproximadament. 

 

Aquesta plataforma tindrà amplitud suficient per a un parc de 4 posicions d’interruptor i mig de 400kV, 

implantació de l’edifici de control i instal·lacions annexes (vials, aparcament, fosa sèptica, dipòsit 

d’aigua, grup electrogen, etc.). També es contempla la preparació del camí d’accés a la subestació. 

 

El Projecte d’Execució examinat no inclou un estudi geotècnic, que haurà de realitzar-se prèviament a 

l’inici de les obres i determinarà exactament les cotes que pot tenir la plataforma perquè sigui òptima 

econòmicament. 

 

Es preveu la realització d’un tancament de tota la subestació amb tanca metàl·lica d’acer galvanitzat 

reforçat de 2 m d’alçada, rematat amb filat de tres files, amb suports metàl·lics, embeguts sobre un 

muret corregut de formigó de 0,5 m d’alçada. 

 

Segons el Projecte d’Execució, la subestació de Red Eléctrica adoptarà per al parc de 400 kV una 

configuració d’interruptor i mig, amb capacitat en total, actual i futura, per a quatre carrers, basada en 

dos tipus d’embarrat: semiflexible amb connexions esteses destinat a la interconnexió principal i 

d’aparellatge, i rígid a base de tubs d’alumini destinats a les barres principals.  

 

Atès que la subestació estarà ubicada en una zona sísmica (ab = 0,05g) s’optaria per realitzar la 

connexió entre l’aparellatge amb embarrat semiflexible mitjançant cables d’alumini homogeni, amb la 

finalitat de minimitzar els esforços sobre les fonamentacions dels equips. 
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3.2 Situació i emplaçament 

Les subestacions de Riudarenes prevista per la Red Eléctrica de España, Fecsa-Endesa i ADIF 

s’ubiquen al terme municipal de Riudarenes, a la comarca de la Selva, a prop del límit amb el terme 

municipal de Sils. Les futures subestacions es preveuen ubicar a la zona dita de “les Mallorquines”, a 

prop de la carretera GI-555 d’Hostalric a Sils, en una zona d’ús industrial. Aquestes s’implantarien 

annexes al traçat del TAV, a la marge esquerra de la riera de Santa Coloma i del seu afluent el riu 

Esplet.  

 

L’espai ocupat per la subestació de la REE és d’aproximadament 3 ha. Comptant també la subestació 

de FECSA, les dues subestacions ocuparien aproximadament 4 ha de terreny. 

 

A continuació es presenta un plànol d’emplaçament de la subestació de Riudarenes i ortofotomapa de 

la zona d’implantació amb els elements més rellevants com els cursos fluvials, les infraestructures o 

els poblats. 

 
Il·lustració 1 -  Esquema d’implantació de les subestacions de Riudarenes. Font: elaboració pròpia a 

partir de mapa topogràfic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

TAV 

132kV 

Z. I. 

Les Mallorquines 

S/E Riudarenes REE 

Riera Sta. Coloma 

Riu Esplet 

S/E ENDESA 
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Fotografia 1 – Esquema d’implantació de les subestacions de Riudarenes en ortofotomapa. Font: 

elaboració pròpia a partir de GoogleEarth. 

 

Com es pot observar en els plànols anteriors, l’indret previst per la futura subestació de Riudarenes 

és adjacent a la zona industrial de les Mallorquines i propera a les obres i traça del TAV.  

 

El territori on s’ha d’implantar ha sofert algunes transformacions derivades de les activitats humanes. 

Aquestes transformacions han canviat el paisatge natural amb els conreus, les plantacions de 

planifolis, les zones urbanes, les zones industrials i d’introducció d’espècies al·lòctones. 

L’artificialització del territori en la zona d’interès és deguda principalment a la presència de les zones 

industrials, al pas de la línia elèctrica d’alta tensió de 132kV (La Roca-Salt) i al pas de la traça del 

TAV. Aquestes infraestructures trenquen el paisatge natural i el seu color. 

 

Com a espai d’interès natural proper a l’àmbit d’estudi, s’assenyala sobretot l’existència de l’espai 

PEIN Turons de Maçanet i Estanys de Sils. Com a espai classificat de Xarxa Natura 2000 trobem 

proper l’Estany de Sils – Riera de Sta. Coloma, classificat com a Zona d’Especial Interès d’Aus 

(ZEEPA) i Lloc d’Importància Comunitària (LIC). 

 

TAV 

Z. I. 

Les Mallorquines 

S/E Riudarenes REE 

Riera Sta. Coloma 

Riu Esplet 

S/E ENDESA 
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Il·lustració 2 – Situació en relació als espais protegits. Font: elaboració pròpia a partir de l’extracte del 

mapa de les zones PEIN, Xarxa 2000 i Espai d’Especials interès del SIMA del Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 

Del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, per la seva 

proximitat, destaca el conjunt de petits turons granítics o de roques eruptives bàsiques que 

complementen el conjunt de turons que formen part de l’EIN Turons de Maçanet. A més, cal esmentar 

la presencia d’hàbitats d’interès comunitaris i de comunitats de distribució restringida i de gran interès 

a Catalunya (rouredes, cons volcànics). Així, aquest espai complementa la delimitació del PEIN 

Turons de Maçanet i juga un paper de gran importància com a connector entre aquest i la riera de 

Santa Coloma o els estanys de Sils.  

 

Es presenta a continuació un extracte de l’esmentat Catàleg. 

 

S/E Riudarenes 
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Il·lustració 3 – Implantació de la subestació de Riudarenes en relació al Catàleg. Font: elaboració pròpia a 

partir de l’extracte del Catàleg d’Espais D’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. Font: 

Diputació de Girona (juliol 2007)  

 

Segons la figura anterior, la subestació de Riudarenes s’implantaria parcialment sobre d’una zona 

d’espais d’interès natural i paisatgístic del Catàleg. La riera de Santa Coloma actua com a connector 

de funcionalitat mitja que s’ha de preservar i protegir sobretot en fase de construcció, ja que la 

parcel·la es troba en la plana d’inundació del riu Esplet que és un dels afluents principals de la riera.  

 

La construcció de la subestació de Riudarenes s’afegeix a les obres properes del TAV que ja 

degraden considerablement el paisatge circumdant.  

 

Un altre aspecte a considerar és que una de les condicions per implantar una subestació és la no 

inundabilitat de la parcel·la. En aquest sentit, s’observa que la parcel·la prevista es troba segons el 

S/E Riudarenes 
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plànol d’inundabilitat de l’Inuncat de l’Agència Catalana de l’Aigua en zona potencialment inundable. 

Es presenta a continuació un extracte d’aquest plànol, de juny de 2001. 

 

 

Il·lustració 4 – Extracte del plànol d’inundabilitat potencial de les conques internes de Catalunya de Juny 

2001 (365g.pdf). En blau, zones potencialment inundables. Font: Inuncat de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

En ésser una parcel·la tant propera al riu Esplet i a la seva confluència amb la riera de Santa Coloma 

és de preveure la potencial inundabilitat dels terrenys actuals. Per tant, el projecte haurà de presentar 

un estudi acurat d’inundabilitat d’àmbit local del riu Esplet segons els criteris de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. Segurament es necessitarà modelitzar hidràulicament en règim variable un tram del riu Esplet 

i també la seva confluència amb la Riera de Santa Coloma per analitzar la situació actual i les 

conseqüències de la realització del projecte de la subestació. L’estudi hidràulic haurà de demostrar  la 

no inundabilitat de les parcel·les de la subestació, que a priori i segons l’Inuncat sí que ho són.  

 

Es considera doncs que l’estudi hidràulic haurà de contemplar l’impacte de les actuacions en la 

inundabilitat, la morfologia i la dinàmica fluvial del riu. L’estudi haurà d’incloure l’anàlisi i mesures 

correctores dels fenòmens de trasllat de l’inundabilitat inicial a altres parcel·la no inundables 

anteriorment com a conseqüència de les actuacions previstes per la realització de la subestació. 

 

Una altra dada a tenir en compte en quant a l’especificitat de l’indret d’implantació és el fet que la 

subestació de Riudarenes s’implantarà a sobre d’un aqüífer classificat, el de la riera de Santa 

Coloma, segons Edicte de 16 de març de 1999 i com es mostra a la Il·lustració 5. Aquest fet comporta 

que siguin d’aplicació les normes de protecció addicionals en matèria de procediment establertes pel 

Decret 328/1988. 

 

 

S/E Riudarenes 
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Il·lustració 5 - Mapa d’aqüífers classificats (en blau) segons extracte del mapa del SIMA del Departament 

de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

 

Quant al coberts de sòl, cal destacar que actualment a la parcel·la de la subestació de Riudarenes 

(REE) s’hi troben els següents segons el Mapa de coberts de sòl de Catalunya (Il·lustració 6): 

 

- Conreus herbacis (no arrossars); 

- Boscos densos (no de ribera). 

 

 

Il·lustració 6 – Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya (MCSC), segons extracte del mapa del SIMA del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

 

Segons el plànol anterior, es considera que aproximadament un 30% de l’àrea reservada per a la 

implantació de la subestació de Riudarenes és coberta actualment amb boscos densos (no referits a 

boscos de ribera). Es considera doncs que aquests arbres s’han d’intentar preservar i integrar en la 

SE Riudarenes 

SE Riudarenes 
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nova subestació. La configuració de la substació hauria de tenir-los en compte i aprofitar-los com a 

pantalla visual.  

3.3 Configuració i aparellatge 

Segons el projecte de REE, la disposició del parc de 400kV projectada és la següent: 

 

 Carrer 1: TRAFO 2 ADIF   TRAFO 1 ADIF 

 Carrer 2: Futur AT-1 400/110 kV  L/ Bescanó 

 Carrer 3: AT-2  400/110 kV  L/ Vic 

 Carrer 4: Reserva   Reserva 

 

Els conductors de 400 kV estaran disposats a tres nivells: 

• Embarrats baixos, connexions entre aparells a 7,5 m d’alçada. Es realitzaran amb cable 

dúplex d’alumini homogeni tipus Cowslip. 

• Embarrats alts, barres principals de tub rígid d’alumini de 250 mm de diàmetre a 13,5 m 

d’alçada en configuració recolzada sobre aïlladors suport. 

• Estesa de cables alts dúplex d’alumini-acer tipus Lapwing a 20,45 m d’alçada  

 

S’adopten els següents criteris bàsics de disseny: 

 

Tensió nominal 400 kV 

Tensió més elevada per al material (Ve) 420 kV 

Neutre Rígid a terra 

Intensitat de curtcircuit trifàsic (valor eficaç) 50 kA 

Temps d’extinció de la falta 0,5 seg 

Nivell d’aïllament  

a) Tensió suportada a impuls tipus maniobra 

b) Tensió suportada a impuls tipus raig 

 

1.050 kV 

1.425 kV 

Línia de fuga mínima per aïlladors 10.500 mm (25 mm/kV) 

Distàncies mínimes per a conductors rígids 400 kV 

(embarrats d’interconnexió) 

a) Distàncies fase – terra: 

- Conductor – estructura 

- Punta – estructura 

b) Distàncies fase-fase: 

- Conductors paral·lels 

 

 

 

2.600 mm 

3.400 mm 

 

3.500 mm 
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- Punta – conductor 4.200 mm 

Distàncies d’aïllament temporal en connexions de 

cables estesos 

a) Distàncies fase – terra 420 kV: 

- Conductor – estructura 

- Conductor – conductor 

 

 

 

1.500 mm 

1.800 mm 

Distàncies 400 kV: 

a) Entre eixos d’aparellatge 

b) Entre eixos de conductors estesos (distància 

mínima) 

c) Amplada de posició 

d) Alçada d’embarrats d’interconnexió entre 

aparells 

e) Alçada d’embarrats alts 

f) Alçada d’embarrats estesos alts 

 

5.000 mm 

6.000 mm 

 

20.000 mm 

 

7.500 mm 

13.500 mm 

20.450 mm 

Distàncies comuns: 

a) amplada de vials principals 

b) amplada de vials perimetrals 

c) amplada de vials interiors 

d) alçada de gàlibs 

 

5.000 mm 

4.000 mm 

3.000 mm 

4.000 mm 

 

Les estructures metàl·liques i suports de l’aparellatge del parc es construiran amb perfils d’acer 

normalitzats d’ànima plena. Totes les estructures i suports tindran acabat galvanitzat en calent com a 

protecció contra la corrosió. Per l’ancoratge d’aquestes estructures es construiran fonamentacions a 

base de formigó. 

3.4 Impactes potencials i mesures correctores 

3.4.1 Impactes potencials 

 

Els previsibles impactes potencials que generaria la subestació són els següents: 

3.4.1.1 Sòl:  

• Aparició de superfícies sense vegetació: modificació de la seva evolució edàfica; 

• Ocupació, impermeabilització i recobriment del sòl; 

• Processos erosius en talussos de terraplè; 

• Contaminació puntual del substrat sense abocaments incontrolats; 
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3.4.1.2 Aigua: 

• Talls o modificacions del drenatge natural; 

• Aportació de materials sòlids a la llera del riu: incidències en processos fluvials i en la qualitat 

de l’aigua; 

3.4.1.3 Atmosfera: 

• Increment del pols i dels nivells sonors; 

• Interferències electromagnètiques en ràdio i televisió; 

3.4.1.4 Vegetació: 

• Pèrdua total de vegetació en la zona de l’emplaçament de la subestació; 

3.4.1.5 Fauna: 

• Moviments de maquinària i personal de les obres: alteracions de les poblacions faunístiques 

• Pèrdua de la vegetació: desaparició d’hàbitats; 

•  Estrés sobre l’ecosistema terrestre en la fase de construcció i modificació de l’hàbitat en 

zones boscoses: destrucció de nius i caus; 

• Risc de col·lisió i electrocució de l’avifauna amb el cablejat elèctric: destrucció de nius; 

• Possible afectació per soroll de les comunitats animals circumdants; 

3.4.1.6 Paisatge: 

• Possibles alteracions físiques del paisatge; 

• Pèrdua de qualitat visual. 

3.4.1.7 Visibilitat: 

En relació a la visibilitat potencial de les instal·lacions, es preveu que siguin parcialment visibles des 

d’alguns punts de: 

• la carretera C-253 i GI-555; 

• Polígon Industrial “Les Mallorquines”; 

• Nucli de Riudarenes; 

• Mas Vern; 

• Puigsardina; 

 

La visibilitat final dependrà de la cota final de l’esplanada de la subestació i de l’alçada final i 

emplaçament dels elements. Si com es preveu es realitza a la cota +90-93m amb la tecnologia 

convencional tipus intempèries, tot i que hi hagi elements com boscos o edificacions que actuïn com a 

pantalla, serà força visible degut a la seva alçada, sobretot les parts superiors dels elements. 
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A continuació es presenta una vista aèria de la parcel·la de la futura subestació des de Riudarenes, 

on es pot apreciar el conjunt de la parcel·la encara sense cap infraestructura. 

 
Fotografia 2 – Vista aèria cap a la parcel·la de la SE Riudarenes des del poble. Font: elaboració pròpia a 

partir de GoogleEarth. 

 

3.4.2 Mesures correctores 

 

Les mesures correctores i preventives que en general es preveuen en un EIA són les següents: 

• Realització d’una mota perimetral de terres amb plantacions arbustives per apantallament 

visual; 

• Retirada i abassegament de la terra vegetal (30-40 cm); 

• Rec de les superfícies de l’obra; 

• Sembra d’hidrosembres en talussos; 

• Mesures de prevenció de l’avifauna de la línia elèctrica existent desviada; 

• Control de la il·luminació i mesures de reducció, si escau; 

• Desenvolupament d’una xarxa de reg i de disponibilitat de l’aigua en la mota perimetral. 

 

Les mesures correctores relatives al disseny de la subestació que s’acostumen a preveure en un EIA 

són les següents: 

• Disseny de motes i revegetació segons un “projecte d’adequació paisatgística”; 

• Integració de l’accés en el seu entorn; 

• Prescripció de talussos suaus i uniformes; 

• Disseny arquitectònic de les edificacions consistent amb l’entorn; 

S/E Riudarenes 

TAV 

Z.I. Les Mallorquines 
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• No deixar els talussos de formigó  amb “formigó vist”; 

• Pintat dels pòrtics i altres elements significatius amb color marró de preferència; 
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4 POSSIBILITATS DE MITIGACIÓ I COMPACTACIÓ 

La solució tecnològica proposada per REE pel seus parc de 400kV a Riudarenes és una solució 

convencional exterior aïllada amb aire (AIS). Com s’explica a la memòria, aquesta solució és la 

solució que des del punt vist ambiental és la més impactant, no obstant és la que presenta uns costos 

inicials d’inversió més reduïts i és la que més fàcilment s’adopta en ambients rurals per a aquests 

nivells de tensió. 

 

Actualment els avanços tecnològics i la creixent consciencia ambiental han aconseguit que els darrers 

anys, sobretot en ambients urbans densament poblats però també en medis rurals que presenten un 

especial interès, s’aposti per tecnologies de subestacions de molt alta tensió més sostenibles i 

segures. Aquestes tecnologies són les tecnologies aïllades amb gas (GIS), o alternativament 

s’apliquen solucions mixtes o híbrides (HIS) entre les GIS i les AIS per aconseguir reduir costos 

respecte a les GIS. 

 

Tenint en compte que l’emplaçament seleccionat per REE es troba en un espai considerat d’Interès 

Natural de les Comarques Gironines segons el Catàleg de la Diputació de Girona i que queden 

afectats arbres de boscos densos (no de ribera), es considera que les tecnologies que s’han d’emprar 

per a la realització de la subestació han d’ésser les que provoquin el menor impacte possible al medi i 

que permetin compactar l’espai necessari tot garantint la seguretat (i fins i tot incrementa-la). 

Aquestes tecnologies han de mitigar la pèrdua d’espais d’interès existents i de l’impacte visual i 

paisatgístic. 

 

Segons les referències de la memòria, les nombroses i diverses aplicacions de les solucions GIS per 

aquest nivell de tensió avalen la seva viabilitat tècnica, que queda condicionada a la voluntat dels 

actors implicats. 

 

Segons si es realitzi o no el ramal de Riudarenes aeri (alternativa REE) o soterrat (CILMA) en corrent 

altern, es proposa la revisió de la tipologia de subestació de REE a implantar a Riudarenes. 

4.1 SE Riudarenes segons el projecte de REE 

Segons el projecte d’execució de la subestació de Riudarenes, la tecnologia emprada és d’aïllament a 

l’aire, altrament anomenades subestacions convencionals, AIS (Air Insulated switchgear) o de 

intempèries. Aquestes subestacions són de menor cost inicial i les més implantades a les zones rurals 

de tot el món. En aquestes subestacions tots els elements són exteriors i és l’aire que funciona com 
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aïllador entre components. Per tant, els components han de respectar una certa distància de 

seguretat, el que implica que es necessiti una gran superfície d’implantació. És la solució que es 

considera en els casos de baix pressupost i on no es prioritza l’entorn i la integració. És la solució 

mediambientalment  menys respectuosa.  

 

En definitiva, podem dir que és més antiestètica, més sorollosa, menys compacta, més impactant i 

menys fiable i menys segura. No obstant, és la solució que necessita una menor inversió inicial i té un 

manteniment relativament fàcil. 

 

Aquesta és la solució tecnològica que proposa la REE pels seus parc de 400kV a Riudarenes. Es 

presenta a continuació, esquemàticament, l’aspecte que tindria la solució proposada pel projecte de la 

REE. 

 
Il·lustració 7 - Esquema d’implantació en alçat de la subestació exterior tipus AIA (tall direcció nord-

oest/sud-oest) proposat per la REE. Font: elaboració pròpia  

 

En cas que es materialitzi aquesta tipologia d’instal·lació a Riudarenes, es recomana insistir en 

l’elaboració d’un projecte d’arranjament paisatgístic i seguir els consells de camuflatge i millora 

d’integració descrits en l’apartat de minimització d’impactes de la memòria ambiental. Igualment, 

caldrà aplicar les mesures correctores enumerades anteriorment d’un EIA de subestacions. 

 

Particularment, es recomanen les següents mesures per aquesta subestació: 

• exigir que els principals components de la subestació siguin aïllats amb gas per aconseguir 

com a mínim una subestació hibrida entre l’AIS i la GIS; 

• intentar aconseguir rebaixar al màxim la plataforma d’implantació i aprofitar el material per la 

realització de motes perimetrals de camuflatge vegetalitzades; 

Riera de Santa Coloma Riu Esplet 

Eix TAV 

S/E Riudarenes 

R.E.E., tipus AIS 

Polígon Industrial 
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• avançar a l’abans possible les tasques de plantacions, sobretot en les zones no afectades 

directament per l’obra, ja que permeten un bon camuflatge de les instal·lacions; 

• seguiment i aplicació de les mesures correctores en matèria de contaminació acústica, 

lumínica i electromagnètica; 

• utilització d’elements naturals en talussos i apantallaments visuals, tals com fileres d’arbrats i 

murs de contenció amb geomalles; 

• compensar les zones de desforestació plantant arbres en una zona més àmplia que la zona 

d’implantació de la subestació; “camuflar” més enllà de l’àmbit d’implantació. 

• demanar l’ajust i la justificació dels espais projectats com a “futur” i/o  de “reserva”; 

• adopció d’estructures tubulars en substitució de les clàssiques gelosies; 

• instal·lar els equipaments de més envergadura a les cotes més baixes de la plataforma o 

estudiar la seva posició per optimitzar la no visibilitat dels components i del conjunt de la 

instal·lació; 

• col·locar panells sonors enganxats als components, que permetin al mateix temps millorar 

l’estètica formant un conjunt més opac. 

 

També, es considera que en relació al projecte presentat es podrien reduir les distàncies entre els 

elements del parc de 400 kV resultants de la configuració de la subestació, ja que: 

 

- La distància mínima entre fases (5 m) és molt superior a la preceptuada a la Instrucció MIE-

RAT 12, que per aquests nivells de tensió i d’aïllament exigeix 3,5 m entre conductors i 4,2 m 

en configuració punta – estructura. 

- La distància fase – terra a l’aire (7,5 m) és molt superior a l’indicada a la Instrucció MIE-RAT 

12, que per aquests nivells de tensió i d’aïllament exigeix 2,6 m entre conductors i 3,4 m en 

configuració punta – estructura. 

 

Respecte a la vegetació existent, es recomana que s’estudiï la possibilitat de preservar o replantar els 

arbres existents en l’àmbit de les obres a més de plantar especies per compensar la superfície 

vegetal afectada. Les especies a implantar han de tenir un creixement ràpid i s’han de barrejar amb 

exemplars ja d’una certa envergadura per reduir els terminis. S’aconsella que la plantació dels arbres 

es realitzi l’abans possible i que sigui preferentment de fulls persistents en l’àmbit perimetral per no 

envair la subestació amb les seves fulles i actuar de barrera física. 

 

Per reduir l’impacte visual degut a les superfícies de recobriment del parc, s’han de procurar utilitzar 

graves de colors ocres per tal d’imitar els tons de l’entorn, enlloc de les típiques graves grises. D’altra 

banda es preveu, segons projecte, que els edificis de comandament i de control seran normalitzats 

per REE i d’una planta. Es proposa que aquests edificis s’adaptin a l’estètica local i que no siguin de 

formigó vist. En aquest sentit, l’estètica dels edificis es podria assimilar a les masies circumdants. 
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S’aconsella igualment un tractament dels murs per tal de reduir l’impacte visual i el pintat dels 

elements de les subestació de verd o marró. 

 

En definitiva, s’ha d’exigir el desenvolupament d’un estudi d’impacte ambiental de la subestació i d’un 

consegüent projecte d’adequació paisatgística o de restauració del medi que miri d’integrar la 

subestació amb les formes, el color i les textures de l’entorn. En aquest projecte han de quedar 

perfectament definits els moviments de terra, les plantacions, etc. 

 

4.2 Alternatives considerant el traçat del ramal Riudarenes de REE 

En el cas de la realització del ramal Riudarenes 400kV DC aèria en corrent altern, els elements 

necessaris en la subestació de REE són els presentats en el projecte d’execució de REE i que han 

estat presentats anteriorment. 

 

En aquest cas la línia de 400kV arribaria aèria i tot i que es plantegi una subestació GIS soterrada, el 

major impacte serà el degut a les torres i línies. Es recorda que una torre de 400kV DC pot arribar als 

65m d’alçada. Tot i així, s’ha de vetllar per que la instal·lació ocupi el menor espai possible i es 

proposa la realització d’una subestació tipus GIS interior per tal que es confonguin les instal·lacions 

amb les naus industrials del polígon de “Les Mallorquines”. 

 

Amb aquest tipus de tecnologia es considera que es podria reduir la superfície necessària a només el  

30% de la necessària amb la tecnologia prevista. Així, amb menys de 1 ha es podria aconseguir 

realitzar el parc de la REE completament cobert i interior. Es considera que l’inversió necessària 

superaria en 30% el cost previst inicialment per REE, però els avantatges associats serien 

considerables, minimitzant l’impacte ambiental i augmentant l’acceptació social de les instal·lacions. 

 

Entre d’altres, destaquen els següents avantatges associats a la tecnologia GIS: 

• augment de la fiabilitat dels components; 

• augment de la seguretat de les instal·lacions; 

• augment de la durabilitat dels components; 

• augment de la compacitat i de l’acceptació social de la subestació; 

• disminució de l’impacte ambiental, paisatgístic i visual associat sobretot a la disminució dels 

volums i àrea ocupada per la instal·lació ; 

• millora visual degut a la total interioritat de la instal·lació i assimilació a una nau industrial; 

• avantatges en maniobrabilitat, lleugeresa i portabilitat dels components; 

• reducció de l’afectació de la zona potencialment inundable del riu Esplet/rec del Molí; 

• la possibilitat de no afectació de les masses forestals existents; 



ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES OCASIONATS PER 
LES SUBSTACIONS DE LA MAT A LES COMARQUES GIRONINES Annex 6 edA.doc 

Annex 6: Riudarenes Pàgina 20 de 25 

 

 

 

• la possibilitat de no envair la Zona d’Especial Interès Natural de les Comarques Gironines del 

Catàleg de la Diputació de Girona; 

 

S’aconsella que els transformadors necessaris sigui aïllats a gas (GIT ) en comptes dels aïllats a oli 

(OIT) principalment per incrementar la seguretat i la compacitat, tenint en compte que la instal·lació 

plantejada és interior. 

 

Es proposa que la instal·lació s’implanti de tal forma que s’allunyi de la llera del riu i que s’apropi de la 

zona industrial per tal de camuflar les instal·lacions amb les naus existents, i que l’accés es realitzi per 

aquesta mateix zona industrial preferentment. 

 

Es presenta a continuació, esquemàticament, la configuració proposada: 

 

 

Il·lustració 8 - Esquema d’implantació en alçat de la subestació interior tipus GIS interior (tall direcció 

nord-oest/sud-oest). Font: elaboració pròpia 

 

4.3 Alternatives considerant el ramal de Riudarenes soterrat (CILMA) 

Es recorda que en el cas d’execució de l’alternativa del CILMA soterrada en corrent altern es 

necessitarà, a més dels elements previstos en el projecte de la REE, una subestació de compensació 

d’energia reactiva i una de transició a l’indret de la derivació (Santa Coloma), ja que les línies 

Vic/Sentmenat-Bescanó de 400kV s’executaran definitivament com a aèries i ja es troben en fase 

d’execució.  

 

Atès que aquesta alternativa proposa el soterrament del ramal, es proposa l’adopció de la tecnologia 

GIS soterrada de forma que només la línia existent sigui objecte d’impacte visual. 

Riera de Santa Coloma 

Riu Esplet 

Eix TAV 

S/E Riudarenes 

REE, tipus GIS 

Polígon Industrial 
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Considerant una alternativa en que s’aposta per la minimització dels impactes ambientals, és 

coherent proposar que la subestació de Bescanó es realitzi totalment aïllada amb gas (GIS) i 

soterrada. 

 

Completant la subestació prevista per REE amb els elements de compensació d’energia reactiva 

s’estima que la superfície necessària es trobaria al voltant d’1 ha (considerant el soterrament d’un 

nivell).  

 

En el cas específic de compensació de l’energia reactiva, s’ha de preveure que per 20 km de tricable 

soterrat en CA de 400kV i considerant una compensació de 15MVA/km/cable al 75%, caldria una 

instal·lació de 675MVar.  

 

La compensació de l’energia incrementaria el cost de la subestació, que s’afegiria a l’augment degut a 

la millora tecnològica proposada per la tipologia de subestació (avaluat en aproximadament el 30% 

del cost total). A grans trets, es pot considerar que la solució proposada (GIS + compensació) 

presenta un sobrepreu total del cost d’inversió d’un 40%  

 

 

Il·lustració 9 - Esquema d’implantació en alçat de la subestació interior tipus GIS soterrada (tall direcció 

nord-oest/sud-oest). Font: elaboració pròpia 

Riera de Santa Coloma 
Riu Esplet 

Eix TAV 

S/E Riudarenes 

R.E.E., tipus GIS 

Polígon Industrial 
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5 RECOMANACIONS I CONCLUSIONS 

 

El parc de 400kV de la subestació de Riudarenes està previst que es realitzi en la tipologia aïllada 

amb l’aire (AIS), que és la tecnologia habitual en zones rurals degut a la disponibilitat i cost dels 

terrenys i a la minimització de la inversió inicial. No obstant, aquesta tecnologia és la més impactant 

mediambientalment. 

 

Degut a l’especificitat de l’indret en el qual s’ha elegit implantar la subestació, a l’evolució tecnològica i  

als avantatges que presenten les tecnologies aïllades amb gas, es recomana la revisió de la tipologia 

d’instal·lacions proposades per REE, assolint com a mínim una subestació híbrida amb una sèrie de 

mesures correctores i de minimització d’impacte ambiental associades. 

 

La solució d’implantar una subestació tipus GIS soterrada és la solució que minimitza els impactes 

mediambientals i sobretot visuals. Aquesta solució de màxims es preconitza en el cas d’aconseguir el 

soterrament del ramal, ja que és el cas que dóna prioritat a l’entorn i al medi. En cas contrari, és 

possible, i es justifica, compactar i interioritzar tots els elements en edificis integrats 

mediambientalment. 
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6 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Fotografia 3 – Vista des del límit de la parcel·la cap a les obres del TAV, Can Sala i l’espai d’Interès 

Natural catalogat. Parcel·la d’implantació de la subestació de Riudarenes. Font: elaboració pròpia nov. 08 

 

 
Fotografia 4 – Parcel·la de la futura subestació de Riudarenes, actualment parcialment utilitzada per 

abassegaments provisionals per les obres del TAV. Font: elaboració pròpia nov. 08 
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Fotografia 5 – Panoràmica de la parcel·la de la futura SE de Riudarenes FECSA. Juny 2008. Font: PAE 

d’Interès públic en sòl no urbanitzable (FECSA-ENDESA) 

 
Fotografia 6 – Accés a la parcel·la de la subestació de Riudarenes des del polígon industrial veï. Es pot 

veure en aquesta fotografia l’estil de l’edificació del polígon, la torre i la línea de 132kV existent que limita 

la implantació de la futura subestació. Al fons es pot veure la zona PEIN Turons de Maçanet. Font: 

elaboració pròpia nov. 08 

 

 
Fotografia 7 – Espai lliure planer darrera del polígon, entre la subestació i les naus. Font: elaboració 

pròpia nov. 08 
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Fotografia 8 – Vista des del Mas Massabé. La subestació s’implantaria darrera de l’edifici del polígon del 

fons a la dreta. No es preveu que sigui visible la subestació des d’aquest punt. Font: elaboració pròpia 

nov. 08 

 
Fotografia 9 – Vista des de la carretera del costat del Mas Massabé cap al polígon Industrial. La línea de 

132kV limita l’implantació de la subestació. No es preveu que sigui visible la subestació des d’aquest 

punt ja que queda amagada darrere la vegetació i el polígon. Font: elaboració pròpia nov. 08  

 
Fotografia 10 – Estètica del polígon Industrial. Darrera hi ha la parcel·la on s’implantaria subestació. Font: 

elaboració pròpia nov. 08 
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