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ACLARIMENTS 

Aquest document es una actualització del “Estudi del traçat per a la implantació de les línies 

de 400 kV Bescanó-Riudarenes i Bescanó Sta. Llogaia d’Àlguema” presentat a la Generalitat 

de Catalunya el Juny de 2005. 

 

Amb posterioritat, va tenir lloc una reunió entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge 

(DMAH) REE i Barcelona Regional per tal d’analitzar amb més profunditat la traça de Bescanó 

– Riudarenes i Bescanó – Sta. Llogaia d’Àlguema definida en el document lliurat. 

 

El traçat previst en aquest estudi s’ha d’interpretar com orientatiu ja que no es va realitzar 

amb totes les dades necessàries, com ara l’altimetria del terreny i un estudi topogràfic detallat 

del terreny, aspectes que corresponen a la fase de projecte. De totes maneres el traçat 

proposat es pot considerar bastant definitiu excepte en alguns punts on es plantegen  alguns 

conflictes bàsicament de caire normatiu. 

 

Es per això que el motiu d’aquesta reunió era afinar encara més el traçat proposat per tal 

d’evitar les afeccions a edificacions, nuclis urbans, planejament urbanístic i del medi natural. 

 

Després d’un anàlisi de REE a partir d’una topografia acurada s’han realitzat lleugeres 

modificacions en alguns punts per tal d’evitar conflictes, bàsicament, com s’ha esmentat, de 

caire normatiu de distàncies a infrastructures viàries i ferroviàries, gasoductes i oleoductes,  i 

també la proximitat d’algunes edificacions. En aquests moments s’ha pogut realitzar les 

modificacions corresponents al tram entre Bescanó i Riudarenes, i s’està pendent de 

l’avaluació del tram Bescanó-Sta. Llogaia. 

 

Sigui com sigui l’interrogant més important segueix sent l’acceptació d’AENA al projecte de la 

línia, per tal de que no es produeixi cap interferència entre la línia i l’aeroport de Girona-Costa 

Brava. Per tal de poder tenir una resposta d’aquest organisme, REE els ha de presentar un 

projecte amb la línia definida, no només en planta sinó també en alçat. 

Per altra banda, els conflictes amb d’altres infrastructures que no s’han pogut evitar, no 

representen un problema greu, ja que únicament són incompliments normatius que prèvia 

justificació podrien ser acceptats pels organismes competents. (veure l’ Annex II amb la 

informació facilitada per REE) 

 

Finalment, pel que respecta a les edificacions no s’incompleix el Reglament Electrotècnic 

d’Alta Tensió, i simplement en certs punts (veure l’annex II amb la informació facilitada per 

REE) no s’arriben a garantir els 100 m que REE s’ha establert com a criteri per tal d’evitar una 

major afectació directa. 

 

Malgrat totes aquestes incidències, el present estudi segueix constituint una solució valida en 

la fase del projecte en la que estem, i només es produeixen petites modificacions (de l’ordre 

del pocs metres) per tal  d’evitar els  conflictes que pugui sorgir d’una anàlisi més acurat. 
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1 OBJECTE 

La futura implantació del Tren d’Alta Velocitat (TAV) porta associat el reforç de la xarxa 

elèctrica en el seu recorregut per tal de garantir l’abastament d’energia a aquesta 

infrastructura. L’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) té previst implantar dues 

subestacions d’alimentació del tren a l’alçada de Riudarenes i  de Sta. Llogaia d’Àlguema. És 

per això, que des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’està estudiant la implantació 

d’una nova línia que reforci la capacitat d’aquests punts, Riudarenes i Sta. Llogaia, i així 

garantir el correcte funcionament del TAV.  

Aquest document, té per objecte definir un traçat que permeti fer arribar una línia des de 

Bescanó fins a les subestacions del TAV a Riudarenes i Sta. Llogaia d’Àlguema, amb el 

menor impacte territorial i ambiental possible, proposant mesures correctores i una major 

ordenació de les infrastructures sobre el territori. 

El present estudi pren com a supòsit per l’alimentació del TAV un doble circuit de 400 kV  que 

en el seu moment van ser incloses a la planificació de l’Estat.  En cap moment, es justifica 

que sigui necessari un doble circuit de 400 kV per l’alimentació del TAV, fet que ultrapassa 

l’objecte del present document, i únicament es fa una valoració ambiental i territorial de la 

nova línia. 

Per tant, només és fa una valoració ambiental i territorial de la implantació d’una línia de doble 

circuit de 400 kV. És més, tampoc  

En cap moment el document qüestiona les solucions elèctriques previstes tant per 

l’alimentació del TAV, l’alimentació de Girona i el seu entorn i la possible interconnexió en 

França. 

2 ANTECEDENTS  

Les infrastructures de transport i distribució elèctrica que abasten el territori en l’entorn de 

Girona les conformen les següents línies i subestacions: 

 Línia de doble circuit (DC) de 220 kV Vic - Juià 

 Línia DC de 110 kV Vic -Sau -St. Hilari - Susqueda - República - Girona H. 

 Línia de simple circuit (SC) de 132 kV Olot - Salt 

 Línia DC de 132 kV La Roca - Llinars  - Buixalleu - Salt 

 Línia DC de 132 kV Salt - Juià 

 Línia DC de 132 kV Juià - Figueres (-Llançà) 

 Línia de SC de 110 kV Juià - Girona H 

 Línia de DC de 110 kV Girona H - P. Girona 

 Línia de SC de 110 kV P. Girona - Sils -Tordera 

 Línia de SC de 110 kV Juià - Aro 

 Línia de SC de 110 kV Juià - Bellcaire - Palafrugell 

 Subestació de Juià amb transformació 220 / 132 / 110 / 25 kV. 

 Subestació de Salt amb transformació 132 / 25 kV. 

 Subestació de Girona H. 110 / 25 kV 

 Subestació de P. Girona 110 / 25 kV 

 Subestació de Figueres 132 / 25 kV 

 Subestació de Sils 110 / 25 kV 

 

En el plànol plànol  núm.3 es pot veure la situació actual dels esquemes elèctrics  

Actualment està en construcció la nova infrastructura ferroviària d’alta velocitat que ha d’unir 

Barcelona, Girona i França. Aquesta infrastructura ferroviària té uns requeriments elèctrics 

molt importants.  
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Aquest fet fa que sigui necessari reforçar la xarxa de transport en aquest entorn, i en especial 

està planificat fer arribar una línia de 400 kV a les subestacions del TAV previstes per l’ADIF a 

Riudarenes i Sta. Llogaia d’Àlguema per tal poder oferir suficient potència de curtcircuit, i així 

garantir el funcionament del TAV sense que això afecti a la qualitat de subministrament a la 

resta de consums de la zona.  

A més a més, aquesta nova línia de 400 kV, juntament amb altres millores de la xarxa de 

distribució,  permetria solucionar els problemes que existeixen actualment a Girona i el seu 

entorn en quant a la seguretat de subministrament elèctric, i que, en el futur, es podrien veure 

agreujats pel fort creixement industrial i urbanístic de la zona, en cas de que la xarxa de 

transport i distribució elèctrica no es veies reforçada. 

Juntament a les línies de 400 kV per l’alimentació del TAV, estan previstes una sèrie 

d’actuacions que han de permetre garantir el subministrament elèctric de les comarques de 

Girona. Aquestes actuacions són: 

 Construcció de una línia nova DC de 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó 

(Actualment s’està redactant el projecte constructiu). Retirada del tram de la línia de 

220 kV Vic - Juià des de Vic fins a Bescanó. 

 Construcció d’una nova subestació a Bescanó 400 / 220 / 132 kV. 

 Construcció de una línia nova SC de 220 kV Bescanó - Juià. Aquesta línia ha de 

substituir en un tram un dels circuits de 132 kV de la línia Salt - Juià. 

 Construcció d’una nova línia SC de 132 kV de Bescanó - Salt. 

 Construcció de una entrada i sortida de la línia de 132 kV Olot - Salt  a la subestació 

de Bescanó. 

Igualment en el plànol núm. 3 es presenten els d’esquemes elèctrics de la situació futura. 

Per poder fer arribar una línia de 400 kV als emplaçaments de les futures subestacions del 

TAV a Riudarenes i Sta. Llogaia, s’ha de partir d’algun punt de la xarxa actual de 400 kV que 

hi ha a Catalunya. En aquests moments, la línia de 400 kV més propera correspon a la Baixas 

- Vic - Pierola (veure el plànol 3 d’esquemes elèctrics). Però com ja s’ha esmentat, està 

prevista la construcció de la línia de 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó, i la corresponent 

subestació a Bescanó. 

L’actual estudi pren com a punt de partida la futura subestació de Bescanó (400 / 220 / 132 

kV),  ja que com s’ha comentat està aprovat el projecte de la línia de 400 kV de dos circuits 

tríplex Sentmenat - Vic -Bescanó1, convertint-se aquesta nova línia de 400 kV en la més 

propera per tal d’alimentar les subestacions del TAV a Riudarenes i Sta. Llogaia. 

La subestació de Bescanó ha estat inclosa a la planificació nacional per part del Ministeri 

d’Indústria. En el seu moment va ser presentat un estudi d’impacte ambiental a la Generalitat 

de Catalunya i al Ministeri d’Indústria.  

En quant a les línies objecte d’aquest estudi, tant la de 400 kV Bescanó - Riudarenes i la línia 

de 400 kV Bescanó - Sta. Llogaia, han estat incloses a la planificació nacional per part del 

Ministeri d’Indústria i REE ha presentat la memòria resum ambiental al Ministeri de Medi 

Ambient. 

Aquesta memòria resum també ha estat presentada a la Generalitat de Catalunya.  

En el cas de la línia Bescanó - Riudarenes, REE proposava dos possibles corredors per poder 

fer arribar la línia de 400 kV de Bescanó a Riudarenes.  

Els dos corredors tenen un primer tram comú, utilitzant la mateixa traça que la futura línia de 

400 kV Sentmenat - Bescanó, en direcció sud-oest.  Posteriorment, per tal d’agafar la direcció 

a la subestació de Riudarenes, la traça fa un gir de 90º, passant pròxims a la urbanització del 

Mas Lluners i seguint la carretera Gi-540 fins a prop del Puig Gros d’en Capella on es 

bifurquen les dues alternatives. 

L’alternativa A passa per la banda més occidental de l’aeroport, lluny de l’àrea d’influència 

d’aquest. El corredor es referencia pels següents indrets: passa per l’oest del turó de Sant 

Llop (Crossa de Sant Dalmai), per l’oest del nucli de Viloví d’Onyar, per entremig de les 

urbanitzacions de Santa Coloma Residencial i les Comes, travessant la serra de Cogulls fins 

arribar al paratge nomenat Can Grau al sud de les Mallorquines dins del terme de Sils. 

L’alternativa B supera pel nord l’aeroport i aprofita el corredor d’infrastructures que suposen el 

TAV i l’autopista AP-7 per arribar a l’emplaçament de la subestació de Riudarenes. El 

corredor es referencia pels següents indrets: des del paratge de Can Cendra passa pel nord 

de la Crossa de Sant Dalmai, i es dirigeix direcció est al torrent de Can Garrofa fins situar-se 

                                            
1 La Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria ha emès resolució d’autorització administrativa amb data 

14/04/05 pel traçat original i les variants tècnicament viables 
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al corredor que formen les infrastructures existents (AP-7, línies elèctriques 110 i 132 kV) i el 

propi traçat del TAV. Des d’aquest punt segueix aquesta traça direcció sud fins a connectar 

amb l’emplaçament de la subestació de Riudarenes. 

En el seu moment, aquestes dues alternatives van ser valorades pels tècnics de la Generalitat 

de Catalunya del Departament de Treball i Indústria i del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge tal i com figura a l’acta de la “Reunió sobre consultes prèvies del traçat de la línia 

d’alta tensió Bescanó - Sils per l’alimentació del TGV” amb data del dilluns 29 de novembre de 

2004. 

Com a conclusions de la valoració, a l’acta figuren les següents: 

 Els impactes són menors quan s’aprofiten corredors de serveis existents. 

 L’alternativa B és l’opció preferent per l’aprofitament del corredor d’infrastructures 

viàries i ferroviàries  i de distribució elèctrica existents. 

 Permet la supressió o compactació de línies existents (110 kV i 132 kV) per reduir 

l’impacte sobre el territori. 

 

Per tant en el present document, és desenvolupa una proposta a partir d’aquesta alternativa 

pel tram entre Bescanó i Riudarenes, establint un traçat que s’ajusta als criteris que es 

desprenen de l’acta esmentada. La traça corresponent a la línia Bescanó - Sta. Llogaia es 

desenvolupa amb criteris de disseny similars. 

 

3 METODOLOGIA 

Aquest és un estudi on es realitza una proposta pel traçat de la línia de 400 kV i en cap cas 

pretén constituir un avantprojecte de línia, ni com s’ha comentat amb un estudi de justificació 

elèctrica d’aquesta solució. 

En aquest sentit, cal destacar: 

 S’ha treballat amb cartografia a escales 1:25.000 i cartografia temàtica a escales 

1:50.000, els ortofotomapes són de l’any 2000, el mapa d’ usos del sòl de l’any 

1997 i el mapa d’hàbitats de Catalunya del 2004. 

 S’han tingut en compte els planejaments urbanístics de l’àmbit de treball, informació 

facilitada per la Delegació d'Ordenació del Territori i Urbanisme de Girona. Tot i així 

aquest planejament, en diferents àmbits, es troba en fase de revisió i per tant 

podren haver-hi algunes modificacions. 

 S’ha realitzat un model tridimensional per tal d’analitzar la implantació de la traça en 

tot el seu recorregut. Les bases de dades i la metodologia emprada ha estat la 

següent: 

   -  Bases de dades: 

Model Digital d'Elevacions (Matriu regular de 30 metres de resolució espacial). 

Planimetria diversa (Breaklines per donar més fidelitat al model vectorial 3D) 

Ortofotomapa 1:25.000 en RGB, del vol del 2000 per les vistes generals, i 

ortofotomapa 1:5.000 (format SID) per les vistes detallades amb l’emplaçament 

d’algunes torres elèctriques.  

    -  Metodologia:   

Blending o deformació geomètrica del Ortofotomapa a partir del TIN, escalant el 

factor "Z" a 2 en el cas de les vistes generals amb l’objectiu de remarcar 

l’exageració vertical i per tal de poder fer més entenedores les oscil·lacions 

orogràfiques del terreny, mentre que el factor és de 1 per les vistes amb 

implantació de torres. 

Superposició espacial de la capa dels traçats, amb les mateixes característiques 

d’exageració vertical i blending que la Orto RGB. 
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La visual de les imatges és variable, sobre una projecció en perspectiva.  

 La descripció del traçat en aquest document s’ha realitzat de forma ascendent, 

partint de l’emplaçament escollit per la subestació de Riudarenes fins arribar a la 

subestació de Bescanó, on s’hauria de connecta amb la línies de 400 kV previstes 

en el projecte de la línia Sentmenat - Vic - Bescanó, i seguint fins a l’emplaçament 

de la subestació de Sta. Llogaia. 

 El traçat definit en aquest document ha estat elaborat de forma que no comporti cap 

interferència amb els cons d’aproximació i maniobra actuals i previstos de l’aeroport 

de Girona - Costa Brava. En aquest sentit, està previst que l’Aeroport de Girona - 

Costa Brava passi a Categoria III en el 2009-2010. En aquest document ja s’ha 

inclòs la previsible modificació de les servituds aeronàutiques, malgrat això,  aquest 

traçat , en el seu dia, haurà de ser validat per AENA.  

 

Per últim dir que la traça que es planteja en aquest document ha estat elaborada en 

visites de camp conjuntes entre tècnics del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya, Red Eléctrica Española (REE), i Barcelona Regional (BR). 

4 CRITERIS GENERALS 

El criteris seguits pel desenvolupament de la proposta intenten minimitzar l’impacte sobre 

el territori que tindria la implantació d’una línia elèctrica de 400 kV entre Riudarenes,  

Bescanó i Sta. Llogaia d’Àlguema i les corresponents subestacions. 

La proposta definida en aquest document s’ha desenvolupat seguint els següents criteris: 

 Les distàncies mínimes normatives a les infrastructures viàries són de l’ordre de 80 

m, mentre que les recomanades per a les edificacions són de 100 m. És per això, 

que a l’hora de definir el traçat, aquest recorregut porta associat un  corredor d’una 

amplada constant de 200 m on es garanteix la no afectació de cap infrastructura o 

edificació. Totes aquelles infrastructures i edificacions que quedin dintre del 

corredor haurien de rebre un tractament específic.  

 La línia elèctrica que s’ha d’implantar  té com a objectiu principal l’alimentació del 

TAV. És lògic, doncs, que el traçat de la infrastructura ferroviària porti associat el 

traçat d’aquesta. Es proposa, doncs, que en el màxim recorregut possible, la línia 

tingui un paral·lelisme amb la plataforma del tren, tot mantenint les distàncies 

mínimes establertes pel reglament. La distància mínima necessària és 1,5 vegades 

l’alçada de la torre d’alta tensió excepte en aquells casos degudament justificats. Si 

es té en compte que les alçades de les torres van dels 40 a 52 m aquesta distància 

mínima haurà de ser entre 60 i 78 m, podent ésser superior en alguns casos. 

 En algun tram, la traça del TAV s’afegeix a un feix d’infrastructures viàries 

(autopista AP-7, l’eix transversal C-25 i la carretera N-II) i elèctriques (línia 132 kV 

de dos circuits La Roca - Salt i línia de 110 kV d’un sol circuit Tordera - Sils - Girona 

H) que ja existeixen actualment. Aquest corredor d’infrastructures és l’espai natural 

per incorporar noves infrastructures i on la implantació d’una nova línia elèctrica 

produeix un impacte ambiental i territorial menor. Així doncs, a més de mantenir el 

paral·lelisme amb la plataforma ferroviària, la traça de la línia s’hauria de mantenir 

dins d’aquest corredor d’infrastructures sempre que sigui possible. També en 

aquests casos es procurarà mantenir les distàncies mínimes a les infrastructures 

viàries d’1,5 vegades l’alçada de la torre. 

 Per tal de minimitzar l’impacte territorial que provoquen les diferents línies 

elèctriques sobre el territori es planteja una directriu general encaminada a unificar i 
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compactar corredors de línies elèctriques existents amb la nova línia a implantar. És 

per això que es proposa compactar les línies elèctriques existents amb les noves, ja 

sigui sobre una única torre o amb torres paral·leles molt pròximes (mantenint les 

distàncies mínimes elèctriques) per tal d’aprofitar un únic corredor elèctric sobre el 

territori.  En alguns casos s’han aprofitat les traces de línies elèctriques existents 

per tal de reduir l’impacte sobre el territori.  

 El nou traçat del TAV transcorre pràcticament paral·lel a la línia de 132 kV La Roca 
- Salt. En alguns trams entre la C-25 i el polígon industrial de la Selva la distància 

entre les dues infrastructures incompleix el reglament on s’estableix que la 

separació mínima serà 1,5 vegades l’alçada de la torre. Tant la línia de 132 kV es 

troba afectada per la nova infrastructura ferroviària. La compactació de la nova línia 

amb la 132 kV solventar  els problemes de servituds.  

 S’hauran d’evitar les interferències amb els cons d’aproximació de les 
aeronaus, considerant que l’aeroport de Girona-Costa Brava preveu passar a tenir 

una categoria III.  

 A les àrees periurbanes, el traçat hauria de discórrer el més allunyat possible 
dels nuclis urbans (mínim 500 m) i edificacions (mínim 100 m)2 sempre que sigui 

possible. S’evitarà la proximitat a nuclis urbans. També s’haurà d’evitar l’afectació a 

les zones urbanitzables que s’inclou al planejament urbanístic de tot aquest territori. 

 A les àrees agrícoles, el traçat proposat no té una afectació important i hauria de 

transcórrer el més allunyat possible de les edificacions disperses que puguin 

existir (masies, granges i altres edificacions), mantenint unes distàncies mínimes 

com s’ha dit de 100 m, sempre que sigui possible.  

 A les zones forestals s’hauria d’aprofitar l’orografia del terreny per tal disminuir 

l’impacte paisatgístic. Es pot aprofitar el pas de tàlvegs o bé els punts baixos de les 

pendents del terreny, per disminuir l’impacte visual. De la mateixa manera  

s’hauria de determinar el recorregut que discorri el més allunyat possible de les 
masies disperses que puguin existir, mantenint unes distàncies mínimes de 100 m, 

sempre que sigui possible.  

                                            
2 Per aquestes distàncies mínimes s’han seguit les recomanacions establertes per REE. En cap cas aquestes recomanacions no són 

normatives d’obligat compliment però si unes distàncies desitjables. 

 Quan el traçat es disposi a creuar cursos fluvials caldrà salvar-los aprofitant la 

ubicació i disposició de les torres. Cal posicionar les torres a ambdós marges de la 

llera de tal manera que es preservi l’entorn natural del curs fluvial. En aquest sentit 

és important l’alçada de la torre i la interdistància entre elles per tal de dissenyar un 

bon creuament. 

 El fet d’aprofitar traçats existents de línies i anar compactant-les, permetrà per altra 

banda la minimització d’obertura de pistes o camins nous de manteniment, ja que 

es podrà utilitzar la actual xarxa de camins, reduint així l’obertura de nous accessos, 

sobretot a zones forestals. 

 La tipologia de les torres d’alta tensió dependrà de l’entorn al qual s’implantin. A les 

zones periurbanes i agrícoles, així com quan discorre pel corredor 

d’infrastructures, la tipologia de les torres hauria de ser compacta, de fust tubular, 
reduint així l’impacte paisatgístic. A les àrees forestals, les torres podran ser de 

gelosia ja que el seu impacte visual en aquest tipus de territori és menor. En 

ambdós casos, com s’ha comentat, en trams on existeixen línies elèctriques les 
torres permetran la compactació de tots els circuits o bé sobre un mateix fust o 

bé  amb una disposició paral·lela i mateixa freqüència de torres.  

 Les torres elèctriques hauran de tenir mesures d’integració paisatgística allà on 

sigui necessari, com per exemple el seu tractament cromàtic per tal de minimitzar el 

seu impacte visual. 

 Les subestacions de Bescanó, Riudarenes i Sta. Llogaia d’Àlguema podran ser 

convencionals, ja que en aquest casos la disposició de subestacions blindades o 

compactes no comporten una millora ambiental substancial, tot i que es plantejarà 

la compactació sempre i quan es requereixi una ocupació inferior d’espai. En tots 

els casos s’haurà de realitzar un estudi per tal procurar la integració ambiental i 

territorial d’aquestes infrastructures amb mesures paisatgístiques i ambientals fent 

especial èmfasi amb la integració amb l’entorn i reducció de la contaminació 

acústica i electromagnètica. Els estudis de condicionament paisatgístic s’haurien de 

dur a terme en els respectius projectes constructius. Una proposta seria que 

aquests fossin elaborats pel món acadèmic.  
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Compactació de línies 

La compactació de línies és una de les principals mesures que es proposen en aquest 

document, per tal de disminuir l’efecte que tenen sobre el territori els corredors de les 

diferents línies elèctriques. Aquesta es pot duu a terme de dues maneres diferents: 

 Compactació sobre el mateix fust 

 Compactació mitjançant doble fust 

 

La compactació de les línies elèctriques en el cas de que sigui sobre un mateix fust, 

s’hauria de fer en bandera (posicionament de les fases de tots els circuits en sentit 

vertical), de manera que l’alçada de les torres no es vegi incrementat, però sí la seva 

amplada. La compactació s’haurà de fer sobre torres preparades per suportar 4 circuits de 

400 kV. En el cas de la compactació de circuits de diferent nivell de tensió (400 i 132 kV,  

400 i 110 kV o 400 kV i 220 kV),  les torres haurien de ser simètriques constructivament 

però els circuits s’haurien de disposar de forma asimètrica: 2 de 400 kV a un costat i els 

altres 2 circuits de 220, 132 o 110 kV a l’altra (veure els plànols de seccions tipus). 

En el cas de la compactació amb doble fust, s’hauria de disposar els suports a distàncies 

inferiors a 1,5 vegades l’alçada de la torra més alta, havent de ser molt properes a les 

distàncies mínimes elèctriques de forma que les dues torres esdevinguin un únic corredor. 

Amb aquest tipus de compactació s’hauria de garantir que la cadència de torres sigui la 

mateixa, mantenint sempre el paral·lelisme d’aquestes.  Amb aquest tipus de compactació 

s’aconsegueix mantenir separats els circuits de diferent tensió, facilitant el manteniment 

de les línies, i en general s’aconsegueix reduir l’alçada de les torres al reduir la 

interdistància entre les torres. (veure els plànols de seccions tipus) Aquesta és la 

solució base que s’ha considerat per l’elaboració dels plànols del document, i només en el 

cas de les seccions i de les afectacions municipals (plànol 4.2.2) s’ha distingit el cas de la 

compactació sobre un únic fust. 

En el cas de que la línia de 400 kV objecte d’aquest document fos només d’un circuit, la 

compactació hauria de ser preferentment de doble fust, degut a l’asimetria de les torres, 

tot i que en cada cas s’hauria de valorar la solució de mínim impacte sobre el territori. 

Cal destacar, que en el cas de la compactació de doble fust, hi ha la possibilitat de que 

puntualment es puguin compactar més de dos línies, com en algun tram entre Riudarenes 

i el Perelló, on es podria arribar a compactar la nova línia de 400 kV Riudarenes - 

Bescanó en un fust, i sobre l’altre les línies La Roca - Salt de 132 kV (DC) i la Tordera - 

Girona de 110 kV (SC).  

Per tal de que totes les seccions tipus siguin comparables s’ha estandarditzat les seccions 

amb una interdistància de torres de 350 m.  

A continuació es presenta una taula amb els quilòmetres de línies existents i noves que 

s’haurien de compactar amb la nova línia de 400 kV. 

 

Longitud a compactar3 (km) 
Línia elèctrica a compactar 

Fust únic Doble fust 

La Roca-Salt (DC) 11,1 14,6 

Tordera-Girona (SC) 3,8 6,7 

Bescanó-Juià 220 kV (SC)4 10,1 10,1 

Bescanó-Salt 132 kV (SC)2 10,1 10,1 

Vic-Bescanó 400 kV (DC) 0,8 0,8 

Bescanó-Juià 220 kV (DC) 13,6 13,6 

Juià-Figueres 132 kV (DC)5 18,7 18,7 

 

 

                                            
3 Longituds referides als trams de les línies actuals que es retirarien 

4 La línia Bescanó-Juià 220 kV i la Bescanó-Salt 132 kV constitueixen l’equivalent a una línia de doble circuit en el tram comú entre 

Bescanó i Vilablareix. 

5 La compactació d’aquesta línia comporta la modificació de la línia actual de 132 kV Juià Figueres i per això es proposa la 

compactació d’aquesta línia amb la 220 kV Juià-Bescanó en el tram fins trobar-se amb la nova línia de 400 kV Bescanó-Sta. Llogaia. 
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5 PROPOSTA 

La proposta de traçat que es presenta en aquest document s’ha desenvolupat seguint els 

criteris establerts en l’apartat anterior. Com ja s’ha esmentat la traça definida ha buscat en 

tot moment minimitzar el seu impacte territorial i ambiental. S’han definit mesures 

correctores que agrupen i ordenen les infrastructures elèctriques i de transport per tal de 

cercar un model racional pel pas d’infrastructures necessàries per garantir el 

desenvolupament del país. 

Tot i que el punt d’origen de les dues línies de 400 kV és la subestació de Bescanó, la 

descripció de la proposta es fa a partir de la proposta d’ubicació de la subestació de 

Riudarenes i en sentit ascendent fins arribar al punt final a la subestació de Sta. Llogaia 

d’Àlguema. 

 

Com s’ha comentat, la traça entre Riudarenes i Bescanó bàsicament segueix l’alternativa 

més oriental. 

Al llarg del recorregut del traçat, els ecosistemes que configuren el paisatge pel qual 

hauria de transcórrer aquesta línia són de tipologia molt diversa. En els primers 

quilòmetres, quan la línia transcorre pel pla, el paisatge és molt heterogeni format per 

camps de conreu, formacions boscoses amb predomini de pinedes, zones urbanes i 

periurbanes.  

Es tracta d’un terreny força pla i amb molt pocs accidents geomorfològics, sobretot en el 

tram entre Riudarenes i el polígon industrial de Mas Aliu, situat al municipi d’Aiguaviva. El 

traçat, pel fet d’anar paral·lel al corredor d’infrastructures (AP-7 i TAV), es situaria gairebé 

sempre als voltants de la cota 100 sense gaires variacions. Aquest fet fa que tan les línies 

existents com la nova línia a implementar siguin força visibles  al llarg de tot .aquest 

recorregut.. 

Per tant, la compactació de la línia actual de 132 kV amb la nova línia milloraria la qualitat 

paisatgística de tota aquesta zona.. A més d’unificar les línies es plantegen  torres de fust 

tubular, amb un millor efecte paisatgístic per tot aquest àmbit caracteritzat per la dispersió 

de les zones periurbanes i el gran nombre d’edificacions aïllades. 

 

Superat el polígon industrial de Mas Aliu,  la compactació es faria amb les futures línies de 

132 kV i 220 kV d’únic circuit previstes per al reforç de l’alimentació de les comarques de 

Girona. A partir d’aquest tram la traça giraria, cap l’oest  per anar a buscar la actual línia de 

110 kV  (Vic - Girona H) i  s’enfilaria vers les muntanyes situades al sud de Bescanó. El traçat 

ha de buscar el màxim paral·lelisme amb la línia de 110 kV. Predominantment la actual línia 

de 110 kV transcorre per boscos formats per pinedes mixtes amb alzinar. Sovint amb zones 

de sotabosc típicament mediterrani amb bruc d’hivern, marfull, cistàcies etc..  

La proposta de traçat giraria cap el futur emplaçament de la subestació de Bescanó pel marge 

esquerre del torrent d’en Baldiret, anant a  buscar la futura línia Sentmenat - Vic - Bescanó. A 

partir d’aquí les torres es compactarien amb la línia de 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó fins 

a la subestació de Bescanó. 

La sortida de la nova línia cap a Sta. Llogaia d’Àlguema es faria compactant amb la línia 

existent de 220 kV Bescanó-Juià, però sobre una nova traça ja que aquesta línia en l’actualitat 

transcorre per un territori molt proper a nuclis urbans i amb un gran nombre d’edificacions 

properes a la línia.  De fet s’intentaria salvaguardar les visuals de la línia des de l’ermita de 

Sta. Afra. 

La línia creua el riu Ter molt propera on actualment hi ha una activitat extractiva. A partir 

d’aquest indret s’enfila vers  les muntanyes situades al sud de Sant Gregori, la vegetació 

predominant està formada per boscos d’aciculifolis, amb esclerofil·les i algunes formacions de 

caducifolis (com castanyers) en les fondalades o en les zones obages de la serra. S’evitarà la 

proximitat amb les edificacions disperses en aquest territori, fins arribar al Pla de Montcal. 

Aquest àmbit bàsicament és un terreny agrícola, amb nombroses edificacions. Es continuarà 

progressant cap al nord-est per anar a buscar la traça del TAV  per un terreny boscós format 

principalment per pi blanc (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex) i sureres (Quercus 

suber), també trobem algunes zones de matollar, L’orografia d’aquesta zona és molt suau.  

Un cop és torna a retrobar la traça del TAV, la línia transcorreria aproximadament paral·lel a 

aquesta infrastructura, desviant-se només per tal d’evitar la proximitat d’edificacions disperses 

i d’alguns nuclis urbans.  

 

En aquest últim tram fins arribar a la subestació de Sta. Llogaia, es tracta d’un territori 

bàsicament agrícola amb petits nuclis boscosos principalment formats per aciculifolis amb 
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presencia d’esclerofil·les. En alguns el sotabosc és força dens i hi trobem ericàcies, lianes, 

etc... 

La subestació de Sta. Llogaia, inicialment s’ha plantejat en uns terrenys que actualment són 

d’ús agrícola, tot i que en aquest document es proposa una alternativa  per tal d’aprofitar un 

nus ferroviari previst per l’ADIF ubicat entre els termes municipals de Sta. Llogaia d’Àlguema i 

Borrassà. 

5.1 Anàlisi dels usos del sòl i habitats 

S’han realitzat dos mapes temàtics del traçat proposat. Aquests ens permeten quantificar i 

descriure, a grans trets, la cobertura i els usos del sòl per on transcorreria la traça 

A les següent taula es mostren els resultats obtinguts respecte als usos del sòl. 

Bescanó-
Riudarenes 

Bescanó - 
Sta. Llogaia 

Bescanó-
Riudarenes 

Bescanó - 
Sta. Llogaia Usos 

km km % % 

Aigua continental 0,00 0,07 0% 0% 

Boscos d'aciculifolis (pinedes i avetoses) 5,06 11,29 18% 29% 

Boscos d'esclerofil.les (alzinars  i suredes) 4,42 4,60 16% 12% 

Boscos de caducifolis 2,81 3,60 10% 9% 

Bosquines i prats 1,56 1,37 6% 4% 

Conreus herbacis de regadiu 1,76 1,63 6% 4% 

Conreus herbacis de secà 9,15 15,61 33% 40% 

Espais oberts amb vegetació  escassa o 
nul.la 0,27 0,00 1% 0% 

Fruiters de regadiu 0,50 0,00 2% 0% 

Fruiters de secà 0,22 0,00 1% 0% 

Infrastructures viàries 1,78 0,58 6% 1% 

Zones industrials i comercials 0,00 0,00 0% 0% 

Zones urbanes de baixa densitat i 
urbanitzacions 0,00 0,00 0% 0% 

Total 27,53 38,75 100% 100% 

 

Tal i com s’indica a la taula, pel que fa als usos del sòl s’aprecia el clar predomini al llarg 

de la traça de zones agrícoles de secà (33% en la línia Bescanó - Riudarenes i 40% en la 

línia Bescanó - Sta. LLogaia), seguit pels boscos d’aciculifolis que representen un 18% i 

un 29% respectivament de la longitud del traçat. La estimació de l’amplada d’afectació 

depenent del tipus de corredor en cada cas. (veure plànols 5.1 i 5.2). 
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Gràficament els usos afectats i la seva magnitud per a la línia de 400 kV (DC) es 

presenten a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al mapa d’hàbitats de Catalunya del Departament de Medi Ambient - UB 

CERBV del Grup de Geobotànica i cartografia de la Vegetació 2003 s’ha fet una 

reclassificació en 31 grups d’hàbitats per tal de simplificar l’anàlisi.  

Un cop més, els percentatges més elevats es troben en les àrees agrícoles amb l’afecció 

per part de la traça de conreus herbacis de secà (30% en la línia Bescanó - Riudarenes i 

45% en la línia Bescanó - Sta. Llogaia) i conreus de regadiu en el cas de la línia de 

Riudarenes (11%). Cal destacar l’afecció de boscos secundaris i repoblacions 

mediterranis i submediterranis amb un 20% i 33% respectivament . Alhora s’aprecia la 

incidència en boscos primaris o quasi primaris, mediterranis (entre un 15% i 10%) i 

boscos primaris o quasi-primaris, montans i submediterranis (entre un 11% i 5%). 

Aquestes dues últimes agrupacions d’hàbitats es troben principalment a les muntanyes 

situades al sud i nord de Bescanó i al nord de Sarrià de Ter. (veure plànols 6.1 i 6.2) 

 A la següent taula es presenten els resultats amb els hàbitats afectats per la traça. 

 

 

Bescanó-
Riudarenes 

Bescanó - 
Sta. Llogaia 

Bescanó-
Riudarenes 

Bescanó - 
Sta. Llogaia Hàbitats 

km km % % 
Boscos primaris o quasi-primaris, de 

ribera 0,00 0,37 0% 1% 

Boscos primaris o quasi-primaris, 
mediterranis 4,17 3,87 15% 10% 

Boscos primaris o quasi-primaris, montans 
i submediterranis 3,10 1,79 11% 5% 

Boscos secundaris i repoblacions  
mediterranis i submediterranis 5,48 12,83 20% 33% 

Comunitats ruderals i arvenses: erms, 
ambients ruderals, etc. 0,00 0,00 0% 0% 

Conreus arboris de regadiu i pollancredes 2,54 1,52 9% 4% 

Conreus arboris de secà i plantacions de 
coníferes 0,41 0,00 1% 0% 

Conreus herbacis de regadiu 3,05 0,00 11% 0% 

Conreus herbacis de secà 8,25 17,52 30% 45% 

Exclosos 0,35 0,00 1% 0% 

Hàbitats fortament antropitzats 0,05 0,00 0% 0% 

Matollars secundaris mediterranis 0,12 0,75 0% 2% 

Hàbitats aquàtics, continentals, litorals o 
marins 0,00 0,10 0% 0% 

Prats de dall 0,01 0,00 0% 0% 

Total 27,53 38,75 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del sòl del corredor proposat
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A més de les afectacions als usos i hàbitats esmentats el traçat pràcticament no té cap 

incidència sobre espais protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).  

Cadascuna de les línies, la Bescanó - Riudarenes i la Bescanó - Sta. Llogaia travessa un 

curs fluvial protegit. En el primer cas, es travessa el PEIN de l’Estany de Sils (130 metres 

lineals), mentre que en el segon, es travessa en dos punts els espais pertanyents a la 

Xarxa Natura 2000, el riu Llémena i el riu Fluvià, en un total de 500 metres lineals. 

En tots els casos, les afectacions són mínimes ja que ja la interdistància entre les torres 

pot fer que els marges fluvials i les lleres no es vegin afectats. Tot i així s’haurien 

d’estudiar les mesures pertinents per tal de minimitzar l’impacte de la línia sobre aquests 

espais. 

 

5.2 Planejament urbanístic i afectacions als diferents municipis 

A l’hora de definir la traça de les línies de 400 kV Bescanó-Riudarenes i Bescanó Sta. Llogaia, 

s’ha tingut en compte el desenvolupament urbanístic (aprovat actualment), a partir de la 

informació facilitada per la Delegació d'Ordenació del Territori i Urbanisme de Girona, de la 

Generalitat de Catalunya. 

Tal i com es mostra als plànol 7.1.1 i 7.1.2 el traçat proposat transcorre allunyat dels nuclis 

urbans actuals i dels creixements previstos al planejament. Només es presenten alguns punts 

pròxims a futurs desenvolupaments urbanístics, però tot i així en cap moment la traça 

afectaria directament cap zona urbana o urbanitzable. Aquest punts més pròxims son: 

 Pas entre la zona de serveis reservada pel TAV  al sud de l’aeroport Girona-Costa 

Brava i la nova àrea urbanitzable de Riudellots de la Selva. 

 Pas proper a la urbanització Can Jordi de Riudellots de la Selva 

 Nova àrea urbanitzable a Fornells de la Selva. En aquest cas, el TAV  fa de barrera 

física entre el sòl urbanitzable i la línia elèctrica. 

Un altre punt a tenir en compte dintre del planejament de la zona, es el futur canvi de 

categoria de l’aeroport de Girona-Costa Brava, amb el pas a la categoria III. En l’actualitat 

s’està desenvolupant el Pla Director d’aquesta infrastructura, que preveu el canvi de categoria 

pel 2009-2010. 

Als plànols 7.2.1 i 7.2.2 es pot veure les previsions que afecten a les servituds 

aeronàutiques, així com el canvi d’ubicació del radiobaliçament. 

Al plànol 4.1 es presenta les línies que en l’actualitat estan implantades sobre el territori i els 

municipis que es veuen afectats. Al plànol 4.2.1 (versió A3 i A1) es mostra la possible situació 

futura en cas de que s’implanti la línia de 400 kV (amb compactació de les línies existents 

amb doble fust) per l’alimentació de les subestacions del TAV a Riudarenes i Sta. Llogaia 

d’Àlguema, així com algunes línies proposades per FECSA-ENDESA pel reforç de 

l’alimentació de les comarques gironines. 

En el cas que la compactació fos sobre un únic fust, l’afectació dels municipis per línies 

elèctriques tindria alguna variació en el tram que es mostra al plànol 4.2.2.  
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Les afectacions del traçat de les línies de 400 kV sobre els diferents municipis que travessa 

es quantifiquen a la següent taula, juntament amb la població de cada municipi  i l’índex d’ 

habitants per quilòmetre de línia. 

Longitud Població 2001  Densitat Municipi 

 km hab hab/km 

Riudarenes 1,5 0,0 1.342,0 

Sils 4,3 0,0 3.178,0 

Vilobí d'Onyar 1,5 0,0 2.239,0 

Caldes de Malavella 1,9 0,0 4.173,0 

Riudellots de la Selva 2,7 0,0 1.557,0 

Aiguaviva 5,0 0,0 537,0 

Vilablareix 2,7 0,0 1.982,0 

Bescanó 8,0 1,0 3.259,0 

Sant Gregori 0,0 8,7 2.406,0 

Sant Martí de Llémena 0,0 0,0 474,0 

Canet d'Adri 0,0 1,8 519,0 

Palol de Revardit 0,0 4,2 389,0 

Cornellà del Terri 0,0 3,9 1.882,0 

Vilademuls 0,0 7,7 728,0 

Bàscara 0,0 2,3 832,0 

Pontós 0,0 4,0 227,0 

Garrigàs 0,0 1,8 332,0 

Borrassà 0,0 3,0 549,0 

Santa Llogaia d'Àlguema 0,0 0,3 286,0 

Total 27,6 38,7 26.891,0 

A continuació es mostra una representació gràfica d’aquesta afectació de la línia de 400 kV 

sobre els municipis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes afectacions municipals es poden veure atenuades si es tenen en compte les 

propostes de compactació de línies, ja que en molts casos, la compactació no suposa 

incrementar el nombre de traçats (metres lineals) que travessen aquell territori,  fins i tot en 

alguns casos s’alliberen espais ocupats per línies elèctriques.. 

A la següent taula es comparen els quilometres de línies que travessen els municipis afectats, 

tant en la situació actual, i futura analitzant les diferencies de la compactació amb la solució 

convencional. 

Nomenclatura: 

SE: subestacions elèctriques de nova implantació en el municipi amb parc de 400 kV.  
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110 kV, 132 kV, 220 kV i 400 kV: quilòmetres de línia d’aquella tensió que travessa el 

municipi 

(C) Tram que es compacta amb una altra línia 

(*) Tram en que sobre un fust convencional (sense compactar) hi ha línies de diferent tensió 

(un sol circuit) 

Total km línies: suma longitud total de línies (amb traça diferent o no compactades)  

Diferència: diferencia de longitud respecte a la situació futura. Indicador de la bondat de 

l’estratègia de la compactació de línies 

  Situació Actual Situació Futura Situació Futura amb 
compactació fust únic 

Situació Futura amb 
compactació doble 

fust 

      

Riudarenes SE - convencional convencional convencional 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 2,1 2,1 0,4+1,5 (C) 0,4+1,5 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 1,5 1,5 (C) 1,5 (C) 

  Total km línies 2,1 3,6 1,9 1,9 

  Diferència     -1,7 -1,7 

      

Sils SE - - - - 

  110 kV 8,0 8,0 8,0 8,0 

  132 kV 4,2 4,2 4,3 (C) 4,3 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 4,3 4,3 (C) 4,3 (C) 

  Total km línies 12,2 16,5 12,3 12,3 

  Diferència     -4,2 -4,2 

      

Caldes de Malavella SE - - - - 

  110 kV 3,8 3,8 3,8 2,4+1,3 (C) 

  132 kV 0,0 0,0 1,9 (C) 1,9 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 1,9 1,9 (C) 1,9 (C) 

  Total km línies 3,8 5,7 5,7 4,3 

  Diferència     0,0 -1,4 

      

Vilobí d'Onyar SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 3,5 3,5 1,5 (C) 1,5 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 1,5 1,5 (C) 1,5 (C) 

  Total km línies 3,5 5,0 1,5 1,5 

  Diferència     -3,5 -3,5 

 
Situació Actual Situació Futura Situació Futura amb 

compactació fust únic
Situació Futura amb 
compactació doble 

fust 

     

Riudellots de la Selva SE - - - - 

  110 kV 2,7 2,7 1,4+1,1 (C) 2,7 (C) 

  132 kV 1,9 1,9 1,4+1,0 (C) 2,7 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 2,7 2,7 (C) 2,7 (C) 

  Total km línies 4,6 7,3 5,5 2,7 

  Diferència     -1,8 -4,6 

     

Aiguaviva SE - - - - 

  110 kV 1,9 1,9 2,7 (C) 2,7 (C) 

  132 kV 4,0 4,0+0,9(*) 4,0+0,9 (C) 0,3+3,8 (C) 

  220 kV 0,0 0,9 (*) 0,9 (C) 0,9 (C) 

  400 kV 0,0 5,0 5,0 (C) 5,0 (C) 

  Total km línies 5,9 11,7 9,0 5,3 

  Diferència     -2,7 -6,4 

     

Fornells de la Selva SE - - - - 

  110 kV 2,8 2,8 2,2 2,2 

  132 kV 2,5 0,4+2,1 (*) 0,4+2,2 (*) 0,4+2,2 (*) 

  220 kV 0,0 2,1 (*) 2,1 (*) 2,1 (*) 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 5,3 5,3 4,7 4,7 

  Diferència     -0,6 -0,6 

     

Vilablareix SE - - - - 

  110 kV 3,1 3,1 3,1 3,1 

  132 kV 2,9 2,9+2,7(*) 2,9+2,7(C) 2,9+2,7(C) 

  220 kV 0,0 2,7(*) 2,7(C) 2,7(C) 

  400 kV 0,0 2,7 2,7 (C) 2,7 (C) 

  Total km línies 6,0 11,4 8,7 8,7 

  Diferència     -2,7 -2,7 

     

Bescanó SE - convencional convencional convencional 

  110 kV 7,6 7,6 7,6 7,6 

  132 kV 1,6 1,4+7,8 (*) 1,4+7,8 (C) 1,4+7,8 (C) 

  220 kV 4,8 1,0+7,8 (*) 8,8 (C) 8,8 (C) 

  400 kV 0,0 12,0 3,2+8,8 (C) 3,2+8,8 (C) 

  Total km línies 14,0 29,8 21,0 21,0 

  Diferència     -8,8 -8,8 
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Situació Actual Situació Futura Situació Futura amb 

compactació fust únic 

Situació Futura amb 
compactació doble 

fust 

      

Sant Gregori SE - - - - 

  110 kV 8,4 8,4 8,4 8,4 

  132 kV 5,2 7,0 7,0 7,0 

  220 kV 8,9 8,9 8,7 (C) 8,7 (C) 

  400 kV 0,0 8,7 8,7 (C) 8,7 (C) 

  Total km línies 22,5 33,0 24,1 24,1 

  Diferència     -8,9 -8,9 

      

St. Martí Llémena SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 8,1 8,1 8,1 8,1 

  220 kV 0,0 0,0 0,014 (C) 0,014 (C) 

  400 kV 0,0 0,014 0,014 (C) 0,014 (C) 

  Total km línies 8,1 8,1 8,1 8,1 

  Diferència     0,0 0,0 

      

Canet d'Adri SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  220 kV 0,6 0,6 1,8 (C) 1,8 (C) 

  400 kV 0,0 1,8 1,8 (C) 1,8 (C) 

  Total km línies 0,6 2,4 1,8 1,8 

  Diferència     -0,6 -0,6 

      

Palol de Revardit SE - - - - 

  110 kV 2,9 2,9 2,9 2,9 

  132 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  220 kV 4,3 4,3 4,2 (C) 4,2 (C) 

  400 kV 0,0 4,2 4,2 (C) 4,2 (C) 

  Total km línies 7,2 11,4 7,1 7,1 

  Diferència     -4,3 -4,3 

      

Sant Julià de Ramis SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 0,0 0,0 3,2 (C) 3,2 (C) 

  220 kV 3,2 3,2 3,2 (C) 3,2 (C) 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 3,2 3,2 3,2 3,2 

  Diferència     0,0 0,0 

      

      

      

      

      

     

 
Situació Actual Situació Futura Situació Futura amb 

compactació fust únic
Situació Futura amb 
compactació doble 

fust 

     

Celrà SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 0,0 0,0 0,9 (C) 0,9 (C) 

  220 kV 2,4 2,4 1,5+0,9 (C) 1,5+0,9 (C) 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 2,4 2,4 2,4 2,4 

  Diferència     0,0 0,0 

     

Juià SE - - - - 

  110 kV 0,4 0,4 0,4 0,4 

  132 kV 1,9 1,5+0,4 (*) 1,5+0,4 (*) 1,5+0,4 (*) 

  220 kV 1,0 1+0,4 (*) 1+0,4 (*) 1+0,4 (*) 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 3,3 3,3 3,3 3,3 

  Diferència     0,0 0,0 

     

Bordils SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 2,0 2,0 1,5 1,5 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 2,0 2,0 1,5 1,5 

  Diferència     -0,5 -0,5 

     

Cervià de Ter SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 3,3 3,3 0,0 0,0 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 3,3 3,3 0,0 0,0 

  Diferència     -3,3 -3,3 

     

Viladasens SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 4,0 4,0 0,0 0,0 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Total km línies 4,0 4,0 0,0 0,0 

  Diferència     -4,0 -4,0 
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Situació Actual Situació Futura Situació Futura amb 

compactació fust únic 

Situació Futura amb 
compactació doble 

fust 

      

Cornellà del Terri SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 0,0 0,0 0,4+3,8 (C) 0,4+3,8 (C) 

  220 kV 1,2 1,2 0,3+1,1 (C) 0,3+1,1 (C) 

  400 kV 0,0 3,9 0,2+3,7 (C) 0,2+3,7 (C) 

  Total km línies 1,2 5,1 5,3 5,3 

  Diferència     0,2 0,2 

      

Vilademuls SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 0,0 0,0 7,7 (C) 7,7 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 7,7 7,7 (C) 7,7 (C) 

  Total km línies 0,0 7,7 7,7 7,7 

  Diferència     0,0 0,0 

      

Bàscara SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 1,9 1,9 2,3 (C) 2,3 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 2,3 2,3 (C) 2,3 (C) 

  Total km línies 1,9 4,2 2,3 2,3 

  Diferència     -1,9 -1,9 

      

Pontós SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 0,0 0,0 4,0 (C) 4,0 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 4,0 4,0 (C) 4,0 (C) 

  Total km línies 0,0 4,0 4,0 4,0 

  Diferència     0,0 0,0 

      

Garrigàs SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 7,7 7,7 1,6+1,8 (C) 1,6+1,8 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 1,8 1,8 (C) 1,8 (C) 

  Total km línies 7,7 9,5 3,4 3,4 

  Diferència     -6,1 -6,1 

      

      

      

      

      

     

 
Situació Actual Situació Futura Situació Futura amb 

compactació fust únic
Situació Futura amb 
compactació doble 

fust 

     

Borrasà SE - - - - 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 2,0 2,0 3,0 (C) 3,0 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 3,0 3,0 (C) 3,0 (C) 

  Total km línies 2,0 5,0 3,0 3,0 

  Diferència     -2,0 -2,0 

     

Sta. Llogaia Àlguema (*) SE - Convencional Convencional Convencional 

  110 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  132 kV 1,2 3,9 3,6+0,3 (C) 3,6+0,3 (C) 

  220 kV 0,0 0,0 0,0 0,0 

  400 kV 0,0 0,3 0,3 (C) 0,3 (C) 

  Total km línies 1,2 4,2 3,9 3,9 

  Diferència     -0,3 -0,3 

     

Total Total km línies 128,0 209,1 151,4 143,5 

  Diferència     -57,7 -65,6 
  Diferència     -27,6% -31,4% 

 

(*) Sta. Llogaia podria veure’s menys afectada per aquest nova línia en cas de que s’implantés l’alternativa que 

es proposa més endavant per l’aprofitament d’espais intersticials de la xarxa ferroviària per l’emplaçament de la 

subestació del TAV i de la línia de 400 kV.  

 

Així doncs, la majoria dels municipis afectats per la nova traça de la línia de 400 poden veure 

atenuat l’impacte sobre el territori mitjançant la possibilitat d’ordenació amb la compactació de 

línies elèctriques. 

Aquest benefici és indubtable quan es mira els resultats de manera global. Així, en cas 

d’assolir el màxim grau de compactació, l’increment de quilòmetres de línies sobre el territori 

seria tan sols de 15,3 km en front als 80,8 km que comportaria en el cas de que no s’apliqués 

cap mesura de compactació. Això significa una reducció d’unes 65,5 km de noves línies sobre 

el territori. 

A més, la compactació, en molts casos implica la millora dels traçats existents, allunyant les 

actuals línies d’edificacions i urbanitzacions existents. En total, la solució de major 

compactació suposaria el desmantellament d’un total de 64,5 km de línies existents. 
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Tot i així, hi hauria municipis que en l’actualitat no es troben afectats per cap traçat de línies 

elèctriques, que haurien de suportar el pas d’aquesta nova infrastructura. 

A la següent taula, es resumeixen per a cada municipi els quilòmetres de línies que travessen 

els municipis en total, els que passarien en el cas de la màxima compactació, i els que es 

retirarien. 

km de línies per municipi Total línies    
Situació Actual 

Total línies     
Situació Proposada 

Total línies 
Retirades 

Riudarenes 2,1 1,9 1,7 

Sils 12,2 12,3 4,2 

Caldes de Malavella 3,8 4,3 1,4 

Vilobí d'Onyar 3,5 1,5 3,5 

Riudellots de la Selva 4,6 2,7 4,6 

Aiguaviva 5,9 5,3 5,6 

Fornells de la Selva 5,3 4,7 2,7 

Vilablareix 6,0 8,7 0,0 

Bescanó 14,0 21,0 5,0 

Sant Gregori 22,5 24,1 7,1 

St. Martí Llémena 8,1 8,1 0,0 

Canet d'Adri 0,6 1,8 0,6 

Palol de Revardit 7,2 7,1 4,3 

Sant Julià de Ramis 3,2 3,2 3,2 

Celrà 2,4 2,4 0,9 

Juià 3,3 3,3 0,8 

Bordils 2,0 1,5 0,5 

Cervià de Ter 3,3 0,0 3,3 

Viladasens 4,0 0,0 4,0 

Cornellà del Terri 1,2 5,3 0,9 

Vilademuls 0,0 7,7 0,0 

Bàscara 1,9 2,3 1,9 

Pontós 0,0 4,0 0,0 

Garrigàs 7,7 3,4 6,1 

Borrasà 2,0 3,0 2,0 

Sta. Llogaia Àlguema (*) 1,2 3,9 0,2 

Total 128,0 143,5 64,5 

  

Una altra de les millores ambientals i territorials que es plantegen en aquest document és el 

canvi d’ubicació de la subestació de Sta. Llogaia d’Àlguema. És proposa un nou emplaçament 

tot aprofitant el nus ferroviari planificat per l’ADIF al sud de Figueres en els termes municipals 

de Sta. Llogaia d’Àlguema i Borrassà. 

Aquest espai, en un futur envoltat per vies de ferrocarril, i l’entrada a l’AP-7, el converteix en 

un territori d’escàs valor urbanístic, i per tant un emplaçament ideal per alguna infrastructura 

com és una subestació elèctrica (a més associada al funcionament del TAV). 

Sovint aquests espais intersticials entre infrastructures acaben sent ocupats per usos no 

regulats i acaben generant problemes ambientals per la manca d’ordenació. En aquest 

cas la proposta d’ubicar la subestació en aquest espai entre vies, li confereix un caràcter 

sostenibilista a la utilització d’aquest sòl. A la vegada la subestació quedaria totalment 

oculta de les visuals i no afectaria a sòls que tinguessin un valor potencial. Aquesta és 

una proposat encaminada al no malbaratament del sòl.  

Per tal de poder ésser utilitzat per la implantació d’una subestació elèctrica, aquest terreny ha 

de complir una sèrie de requisits: 

 Accessibilitat i transport de materials (gàlib de mínim de 5,2 m) 

 Disponibilitat de espai. Tenint en compte les distàncies mínimes que s’hauran de 

complir entre les infrastructures ferroviàries i les elèctriques, el terreny ha de ser 

suficient com per encabir una subestació transformadora 400/132/25 kV. En cas de 

que la disponibilitat d’espai sigui reduïda s’hauria d’estudiar la implantació de 

tecnologia compacte per tal ajustar-se als valors requerits. Igualment, s’haurà de fer 

la consulta a l’ADIF per saber la possibilitat de modificar lleugerament la previsió i 

així disposar de més espai en cas de que fos necessari. 

En cas de que finalment es produeixi un canvi d’emplaçament de la subestació, pel municipi 

de Sta. Llogaia d’Àlguema no passaria la línia de 400 kV i només es veuria afectada per una 

part dels terrenys de la subestació.  

Per altra banda, el municipi de Borrassà, també es veuria lleugerament reduïda la seva 

afectació en la longitud de la línia  i els terrenys de la subestació estarien principalment en el 

seu territori. 



 Estudi del traçat per a la implantació territorial de les línies de 400 kV Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Sta. Llogaia d’Àlguema. Juny 2005                                       -18- 

5.3 Descripció del traçat 

Subestació de Riudarenes 

L’emplaçament de la subestació de Riudarenes va ser triat de comú acord pels representants 

d’ADIF i REE seguint els següents criteris: 

 Accessibilitat per a un nou traçat de línia de 400 kV. 

 L’actual traça de la línia de 132 kV La Roca-Salt passa pel costat del terreny. 

 Idoneïtat del terreny (no és inundable i els pendents són molt moderats). 

 Està al costat d’un polígon i en un entorn amb una elevada afecció humana. 

 Disposa d’un accés fàcil. 

 L’impacte visual és reduït.  

Veure les imatges 1.1 i 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els terrenys per a la subestació de Riudarenes estarien situats en la zona periurbana del nucli 

urbà de Riudarenes (1 km), en una zona industrial amb accessos des de la carretera GI-555, i 

proper a una concessió d’explotació extractiva (veure imatges 1.3 i 1.4). Actualment els 

terrenys són camps de conreu de farratges. L’emplaçament quedaria integrat visualment ja 

que els terrenys estan envoltats parcialment per pinedes de pi blanc, fruit d’una replantació o 

d’algun aprofitament silvícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldria realitzar un estudi per a la integració paisatgística i ambiental on es definiria les 

mesures correctores a aplicar per minimitzar la superfície a ocupar i per integrar-la el màxim 

possible per tal de fer-la poc aparent.  

 

Línia Bescanó-Riudarenes 

En la major part d’aquest traçat caldrà que les línies existents que ho permetin es compactin 

la línia de 400 kV, ja sigui amb l’actual línia de 132 kV La Roca-Salt  o bé amb la línia de 110 

kV Tordera-Girona, o bé amb totes dues, o bé amb d’altres de previstes per FECSA-ENDESA 

per al reforç de l’alimentació de Girona. Aquesta unificació es podria fer sobre torres  d’un 
únic fust o  en un corredor de doble fust.  

En un primer tram, la línia transcorreria per un 

terreny força humanitzat i amb una orografia molt 

suau, pel que  les torres podrien ser de fust 
tubular reduint  així l’impacte paisatgístic de la 

línia  

En aquest primer tram, el traçat transcorreria molt 

a prop de la actual línia de 132 kV La Roca-Salt i 

guardant un paral·lelisme amb la plataforma 

ferroviària del TAV, (veure el plànol 11.1) tot mantenint una distància mínima 

d’aproximadament  80 m.  

Es passaria a prop del polígon industrial de les Mallorquines (veure imatges 3 i 4.1), creuant 

bàsicament camps de conreu i plantacions de pollancredes (veure imatge 2). evitant alguns 

Imatge 2: pas entre la subestació i les Mallorquines 

DFC
Documento1

00/00/00 0.00

 

Imatges 1.1 i 1.2: Terrenys triats per a la implantació de la subestació de Riudarenes. Vistes al oest i est respectivament 

Imatges 1.3 i 1.4: Entorn de la subestació de Riudarenes.Activitats extractives, línia de 132 kV La Roca-Salt i zona industrial 
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dels conflictes que presenta l’actual línia de 132 kV amb algunes edificacions properes a la 

carretera C-263 (veure imatge 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop superades aquestes edificacions es reprendria el paral·lelisme amb la traça del TAV i 

es tornaria a apropar-se a la traça de l’actual de 132 kV. El traçat transcorreria per una àrea 

bàsicament rural i agrícola amb algunes edificacions disperses. En aquest tram es troben 

algunes edificacions aïllades que requeririen un tractament específic. 

Aquest traçat creuaria en un punt el curs fluvial d’interès 

connector (zona PEIN de l’Estany de Sils) de la Riera de 

Vallcanera, aigües amunt abans que sigui creuada pel TAV. 

L’interès connector d’aquesta riera rau en el fet que 

desemboca a la zona de l’Estany de Sils, per tant és un dels 

elements tributaris a aquesta zona humida. (veure imatge 
5.1) 

En aquest àmbit la riera presenta una amplada variable, 

entre 10-15 m. No presenta en aquest punt vegetació 

associada de gran port, ja que transcorre entre camps de 

conreus i la vegetació helofítica vinculada a la zona 

permanentment inundada. (veure imatge 5.2) 

Per altra banda, val a dir que amb la interdistància entre torres i l’alçada d’aquestes, aquest 

curs fluvial no es veuria afectat per la implantació de la línia  (veure imatges 5.2 i 5.3). Es 

obvi que caldrien fer un plantejament de detall per tal de garantir la no afecció al possible 

corredor fluvial i sobretot caldria minimitzar el possible impacte vers l’avifauna, ja que és l’únic 

indret on es palesa la proximitat de zones humides (Estany de Sils, distància del traçat en 

perpendicular és d’aproximadament 1,2 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribant a les proximitats de la urbanització de Vallcarena es procuraria mantenir les 

distàncies mínimes respecte als nuclis de població (veure imatges 3D del CD adjunt), 
millorant la situació actual, on la línia de 132 kV passa molt pròxima a algunes edificacions i 

caldria allunyar la traça dels habitatges sempre que sigui possible. (veure imatges 6 i 7.1) 

 

 

 

 

 

Imatge 4.2: Proximitat d’algunes edificacions a la línia de 132 kV la Roca-Salt a l’alçada de les Mallorquines a la C-263 

Imatge 5.1: Riera de Vallcanera  

Imatges 5.2 i 5.3: pas de la Riera de Vallcanera 

Imatge 3 i 4.1: pas proper al polígon industrial de les Mallorquines. Línia de 132 kV La Roca-Salt 

Imatges 6 i 7.1: pas proper a la urbanització de Vallcanera 
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El traçat afectaria el bosc de Madral, que es tracta 

d’una pineda antropitzada amb un sotabosc 

típicament mediterrani i amb peus d’alzina. (veure 

imatge 7.2) 

 

Un cop superat el bosc de Madral, el corredor es 

separaria de la traça de l’actual 132 kV i de la 

plataforma ferroviària del TAV. Aquesta desviació 

de la traça ve donada per tal d’evitar la 

interferència de les torres elèctriques amb els cons 

d’aproximació i maniobra de l’aeroport de Girona-

Costa Brava.  

La línia buscaria a partir d’aquest punt transcórrer 

per punts amb una cota baixa i així no superar els 

límits establerts per la no afectació del trànsit aeri.  

 

Tot i haver tingut en compte els cons d’aproximació actuals, aquest traçat haurà de tenir 

l’aprovació d’AENA, que en l’actualitat està en la redacció d’un nou pla director que 

contemplarà el canvi de categoria (en el 2009-2010 l’aeroport passarà a la categoria III). 

Encara que s’hagi cercat el punt de pas amb cota inferior, aquesta àrea és un dels punts més 

crítics del traçat per la possible afectació  dels cons d’aproximació de l’aeroport de Girona-

Costa Brava i per tant s’haurien de buscar mesures, com per exemple la utilització de pòrtics, 

per tal de reduir l’alçada de la línia.  

A aquesta alçada del recorregut, a partir de Can Palou, i fins l’alçada de Fornells de la Selva, 

es quan hi haurien les principals diferències en cas de compactació amb doble fust (solució 

base d’aquest document) i la compactació de fust únic.  La principal diferència és el grau de 

compactació que es pot assolir. Així, en la solució base, a més de les línies que ja venien 

compactades (400 kV i 132 kV) es podria compactar, a més  la línia de 110 kV de circuit únic 

Tordera-Sils-Girona.  (veure plànol 11.2) 

Sembla lògic que aquesta compactació es faci a l’alçada de Can Palou, on el corredor de la 

línia de 400 kV (compactada amb la línia de 132 kV) queda molt pròxima a la línia de 110 kV. 

D’aquesta manera, s’alliberaria la traça de l’actual 110 kV al llarg d’aproximadament uns 11 

km, fins a l’alçada de Fornells de la Selva. 

 

En el cas de que la compactació es fes sobre un únic fust, no seria possible la compactació 

de més de 2 línies, i per tant en aquest punt es mantindria la compactació únicament amb la 

línia de 132 kV, i només a l’alçada de la urbanització de Can Jordi es canviaria la compactació 

de la línia de 132 kV per la de 110 kV per tal d’alliberar aquest espai urbanitzat de la línia que 

actualment  el travessa (veure imatge 9). 

 

L’àrea del traçat en aquest àmbit està solcada principalment pel riu Onyar, també hi ha altres 

cursos fluvials que majoritàriament tributen al mateix Onyar com la riera de la Torre, riera d’en 

Vinyesi entre d’altres. Tots aquests cursos fluvials i recs estan creuats pel corredor 

d’infrastructures. En aquest cas caldria que la disposició de les torres eviti malmetre la xarxa 

fluvial i el seu entorn immediat. 

Un cop travessat el riu Onyar, el traçat s’aproximaria a les infrastructures viàries (AP-7 i C-25) 

per tal de no afectar els planejaments urbanístics de Riudellots de la Selva, i algunes reserves 

d’espai realitzades pel TAV. (veure plànol 7.1.1) 

Tot i que la traça passaria per una zona molt afectada per infrastructures, on  existeixen 

nombroses edificacions que quedarien properes a la línia, encara que  mantenint unes 

distàncies mínimes de 100 m. (veure imatges 8.1 i 8.2) 

 

 

 

 

 

 

 

És en aquest entorn que, en cas de que de que finalment la compactació fos sobre un mateix 

fust, la línia 132 kV es deixaria de compactar i recuperaria la seva traça inicial, i es 

Imatge 7.2:  
Entrada al Bosc de Madral. Línia de 132 kV La Roca-Salt 

Imatges 8.1 i 8.2: encreuament de l’AP-7 i la C-25 
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compactaria la línia de 110 kV Tordera-Girona. En cas de que la compactació sigui amb doble 

fust, totes les línies seguirien compactades (veure plànols 11.3 i 11.4). La compactació de la 

línia de 110 kV en aquest tram, sigui quina sigui la tipologia de la compactació, permet 

alliberar a la urbanització Can Jordi d’aquesta línia que la travessa (veure imatge 9), passant 

tot el conjunt de línies per fora de la urbanització. 

 A partir d’aquest punt, la traça reprendria el paral·lelisme amb la plataforma ferroviària del 

TAV. A la imatge 10 es pot veure la traça oberta per les obres de tren, tot i que correspon a 

un punt més al sud.  

El traçat discorreria principalment per camps de conreu, i creuaria alguna massa boscosa i en 

alguns moment s’aproximaria a algunes edificacions aïllades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans d’arribar a l’alçada de Fornells de la Selva, la línia creuaria el TAV per tal d’evitar les 

noves àrees de sòl urbanitzable que figuren al planejament urbanístic del municipi (veure 

plànol 7.1.1). En el cas de  d’un únic fust, és en aquest punt, on s’abandonaria la línia de 110 

kV i es reprendria la compactació amb la línia de 132 kV (veure plànol 11.5). En cas de doble 

fust simplement s’abandonaria la línia de 110 kV mentre que es mantindria la compactació de 

la línia de 132 kV. 

A l’alçada del polígon de la Selva, la línia  abandonaria el paral·lelisme amb el TAV i així 

evitaria aproximar-se a nuclis urbans com l’Avellaneda i el Perelló. També s’evitaria entrar en 

un àrea on existeixen un gran nombre d’edificacions disperses. En aquest punt s’abandonaria 

l’actual traça del 132 kV la Roca-Salt i es separarien els circuits de 132 kV, i els de 400 kV. La 

línia de 132 kV reprendria el traçat actual, mentre la de 400 

kV passaria a utilitzar torres de fust tubular de 2 circuits. 

(veure plànol 11.6)  

La línia, en abandonar el traçat del TAV aniria a buscar l’AP-

7 a l’alçada del polígon industrial de Mas Aliu (veure 

imatges 11.1 i 11.2), creuaria l’autopista i es mantindria 

paral·lel a aquesta evitant la proximitat a edificacions (veure 

imatges 3D del CD adjunt).  En aquest punt es proposa 

compactar la línia de 400 kV amb les noves línies previstes 

per FECSA-ENDESA de 132 kV i 220 kV d’un únic circuit 

cadascuna i que provindrien  de Bescanó. (veure, plànol 
11.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línia de 400 kV transcorreria per camps de conreu (veure imatge 12) en direcció nord-oest, 

fins creuar-se amb la línia de 110 kV Vic-Sau-Susqueda-Girona a l’alçada del peatge de l’AP-

7 de la sortida sud de Girona. En aquest àmbit predomina un mosaic de camps de conreu 

amb edificacions aïllades, però s’evita la proximitat amb la població de Vilablareix que es 

manté a 500 m aproximadament de la traça. 

 

 

 

Imatge 10: Obres de la plataforma ferroviària del TAV 

Imatges 9: pas de la línia  
110 kV per la urbanització Can Jordi 

Imatges 11.1 i 11.2: el corredor deixa la traça del 132 kV i el paral·lelisme amb el TAV per anar a buscar l’AP-7 a l’alçada de Mas Aliu 

Imatge 12: entorn proper al Pla de Vilablareix 
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Aquest traçat no s’ha plantejat paral·lel a l’AP-7, 

la qual cosa permetria anar a buscar les línies 

existents de 132 kV Salt-Olot i la de 110 kV Vic-

Girona, ja que aquestes passen molt properes a 

edificacions (veure imatges 13 i 14) i el nucli de 

Vilablareix veuria afectat  el seu possible 

creixement urbanístic.   

 

 

 

 

 

A partir d’aquest punt, la línia seguiria paral·lela a l’actual traça de 110 kV, transcorrent per 

una massa forestal mixta de pi blanc i alzinar (veure imatges 15.1 i 15.2), evitant passar 

propera a diferents edificacions aïllades existents. El corredor que en la actualitat existeix 

hauria de veure’s incrementat per tal de respectar les distàncies mínimes entre els conductors 

i la vegetació. (veure plànol 11.8) 

 

 

 

 

 

 

 

És possible que en alguns casos es pogués evitar incrementar la estassada d’arbres 

aprofitant l’alçada de les torres i la orografia, com ara el cas d’atravessar tàlvegs (veure 

imatge 3D del CD adjunt). Cal destacar la vegetació associada a les fondalades dels torrents 

que drenen el vessant nord d’aquestes contrades, on hi trobem vegetació de ribera en bon 

estat. També s’aprecien algunes taques de castanyers a mig vessant.  

Al tractar-se d’un medi amb massa forestal aquí es s’haurien d’utilitzar torres de gelosia 

(veure imatges 16 i 17), ja que en aquest entorn l’impacte paisatgístic de línia és menor en el 

cas de la utilització d’aquesta tipologia, tot i que s’haurien d’aplicar mesures per tal de 

minimitzar el seu impacte visual, com ara els tractaments cromàtics de les estructures. 

Cal destacar que des de la població de Bescanó, les torres de la nova línia pràcticament no 

serien visibles (veure imatge 3D del CD adjunt) 

 

 

 

 

 

 

 

El paral·lelisme amb línia de 110 kV no s’abandonaria fins abans d’arribar a l’alçada de Can 

Font Bernat, on es giraria cap el nord-oest per tal d’anar buscar la futura traça de la línia de 

400 kV Sentmenat-Vic-Bescanó, tot evitant apropar-se a la urbanització de Mas Lluners. 

La traça intentaria minimitzar la proximitat a les masies de Can Santpere, Can Casals i Can 

Terrers anant a buscar en perpendicular la futura línia Sentmenat-Vic-Bescanó. En aquest 

àmbit s’hauria de creuar el Torrent d’en Baldiret amb la màxima perpendicularitat possible per 

tal de minimitzar l’afectació de l’entorn fluvial. (veure imatge 18) 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 18: Torrent d’en Baldiret 

Imatges 15.1  i 15.2: vegetació a l’inici de la traça del 110 kV Vic-Girona  

Imatge 14: Creuament línia 132 kV Salt-Olot i la 110 kV Vic-Girona 

Imatge 13: pas de la línia  de 110 kV per Can Guio 

Imatges 16 i 17:  traça actual del 110 kV Vic-Girona 
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També s’evitaria passar a prop de l’entorn de Vilanna, ja que l’impacte paisatgístic en aquesta 

àrea és més gran (veure imatge 19) 

 

 

 

 

El punt de gir cap a Bescanó s’ha triat pels següents motius: 

 S’aprofitaria al màxim l’actual traça de la línia de 110 kV Vic-Girona H. 

 L’orografia és més favorable que en cas de fer el gir abans. 

 S’evitaria produir un impacte paisatgístic i medi ambiental en les proximitats de 

Vilanna i el torrent d’en Baldiret. 

 S’evitaria la visibilitat de la línia des de Bescanó, i la carretera N-141. (veure 

imatges 3D del CD adjunt) 

 En l’últim tram, s’aprofitaria la mateixa traça que l’actual línia de 220 kV Vic-Juià 

(veure imatge 20) i que en el futur es convertirà en la línia de 400 kV Sentmenta-

Vic-Bescanó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja s’ha avançat, en l’últim tram, la línia faria un gir cap a la subestació de Bescanó 

aprofitant la mateixa traça que la línia de 400 kV Sentmenat-Vic-Bescanó, i es compactarien 

els 4 circuits de 400 kV sobre les mateixes torres de gelosia. (veure plànol 11.9) 

Subestació Bescanó 

La subestació de Bescanó estaria ubicada en uns terrenys que en l’actualitat són ja propietat 

de REE. Els terrenys proposats per ubicar la Subestació de Bescanó són camps de conreu 

envoltats per masses forestals on hi predominen bosquetons de pi blanc (veure imatge 21) i 

alzinar. Aquests terrenys queden força arrecerats i l’orografia dificulta l’impacte visual des de 

la carretera N-141 i des de la població de Bescanó. 

 

 

 

 

Al igual que en la subestació de Riudarenes,  caldria realitzar un estudi per a la integració 

paisatgística i ambiental on es definirà les mesures correctores a aplicar per minimitzar la 

superfície a ocupar i per integrar-la el màxim possible per tal de fer-la poc aparent.  

 

Línia Bescanó-Sta. Llogaia 

De la subestació de Bescanó, a més de les línies que van a parar Riudarenes (400 kV) i les 

previstes  pel reforç de l’alimentació de Girona (un circuit de 132 kV i un altre de 220 kV), 

haurien de sortir 6 circuits més, dos de 132 kV de la línia Salt-Olot, dos de la línia de 220 kV 

Bescanó-Juià i 2 de 400 kV de la línia Bescanó-Sta. Llogaia (en el cas de que finalment 

l’alimentació del TAV es fes amb una línia de 400 kV d’un sol circuit, en total només sortirien 5 

circuits, la qual cosa possibilitaria disminuir la grandària de la subestació). 

Les línies de 400 i 220 kV s’haurien de compactar, bé amb doble fust o amb un de sol, i sobre 

una traça nova que comporti una millora respecte a la situació actual de la línia de 220 kV. 

Per altra banda, el petit tram de nova línia de 132 kV s’hauria de fer aprofitant els suports de 

la línia actual de 220 kV. Al plànol 11.10 es mostra la secció tipus pel primer tram de sortida 

en el que totes 3 línies (400, 220 i 132 kV) van paral·leles fins l’alçada de l’ermita de St. 

Mateu. 

Just abans d’arribar a la carretera N-141, el traçat de la línia de 400 kV (i la 220 kV 

compactada) giraria més al nord per tal de buscar un terreny amb una orografia més suau, per 

tal de poder evitar els nuclis urbans de St. Gregori i els seus veïnats. 

Imatge 19: paisatge en l’entorn de Vilanna 

Imatge 20: actual traça de la línia de 220 kV Vic-Juià abans d’arribar als terrenys de la futura subestació de Bescanó 

Imatge 21: terrenys de la futura subestació de Bescanó 
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Per tant, la traça creuaria el riu Ter, on trobem en ambdós marges unes franges de vegetació 

de ribera on hi predominen les pollancredes, alguns salzes i en les zones d’aigües més 

tranquil·les hi podem trobar vegetació helofítica com el canyís o la boga. Cal destacar que la 

línia travessa el curs fluvial per un indret on hi ha ubicada un activitat extractiva (veure 

imatges 22.1 i 22.2). En aquest cas la ubicació dels fust ha de permetre creuar el riu amb la 

mínima afectació possible. Al ser el riu un element potencial de connectivitat ecològica i que 

sovint és utilitzat com a corredor per diferents espècies d’avifaua, caldrà prendre les mesures 

pertinents per tal de que els cables siguin visibles per aquest grup faunístic.    

Un cop creuat el riu Ter, la línia remuntaria les muntanyes del nord de Bescanó (veure 

imatges 23.1 i 23.2) passant per boscos secundaris de pinedes i alzinar amb un sotabosc 

força dens on hi trobem el bruc (Erica multiflora), lianes com la Lonicera implexa, o l’aritjol 

(Smilax aspera).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest tram, la línia de 400 kV anirà compactada amb la línia de 220 kV, amb doble o un 

sol fust, i amb torres de gelosia, ja que en terrenys boscosos i d’orografia complexa aquesta 

tipologia tenen un menor impacte. (veure plànol 11.11) 

El traçat seguirà cap al nord per tal rodejar el Santuari de Sta. Afra amb el menor impacte 

visual possible (veure imatge 24, i imatges 3D del CD adjunt). Es creuria el riu Llémena, 

espai inclòs en la Xarxa Natura 2000, sense que això comporti una afectació directe d’aquest 

curs fluvial. (veure imatges 25.1 i 25.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El traçat, un cop passat el riu Llémena, continua per una zona boscosa fins arribar a una zona 

on l’orografia és més suau on existeixen un gran nombre d’edificacions disperses. A partir 

d’aquest punt les torres haurien de ser de fust tubular per tal de reduir el seu impacte visual i 

aconseguir una major integració ambiental i territorial. (veure plànol 11.12) 

La línia passaria entre el Molí de Cadamont i Can Palol (veure imatge 26), i, tot evitant 

algunes altres edificacions disperses, passant per terrenys bàsicament agrícoles amb nuclis 

reduït de masses boscoses, en la seva majoria alzinars i pinedes. 

 

 

 

 

 

Imatges 22.1 i 22.2: pas pel riu Ter 

Imatges 23.1 i 23.2: muntanyes del nord de Bescanó. Línia actual de 220 kV 

Imatges 25.1 i 25.2: riu Llémena 

Imatge 24: vistes des del santuari de Sta. Afra 

Imatge 26: pas entre el Molí de Cadamont i Can Palol 
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Per tal d’evitar una zona amb moltes edificacions 

aïllades (veure imatge 27) el traçat es desvia 

cap el nord direcció de l’ermita de Montcal (veure 

imatges 3D del CD adjunt). Abans d’arribar a 

l’ermita el traçat fa un gir cap a l’est i s’endinsa 

cap el  bosc de les Sales. Això suposa una 

millora per les cases de can Palou i ca l’Uric i 

altres edificacions disperses afectades 

actualment per la línia de 220 kV.  

Un cop endinsat en la zona boscosa, la tipologia de torre canviaria novament a gelosia per tal 

de reduir l’impacte visual dins d’aquesta àrea. (veure plànol 11.13)  

Tot aquest àmbit del Bosc de Sales té una orografia força suau, amb lleugeres ondulacions. 

La vegetació en aquesta àrea és principalment de pi blanc (Pinus halepensis) amb nombrosos 

peus d’alzines (Quercus ilex), hi trobem un estrat arbustiu en alguns casos força dens. Ens les 

zones més assolellades apareixen les mates de romaní (Rosamrinus officinalis) i el bruc 

d’hivern (Erica  multiflora), la ginesta (Spartium junceum)  i algunes cistàcies com el (Cistus 

albidus) entre d’altres. (veure imatges 28.1, 28.2, 28.3 i 28.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest entorn es troba alguna urbanització propera al camp de golf de Girona, però la línia 

es manté a uns 400 m. En aquest tram també s’haurien d’evitar algunes afectacions de 

l’actual línia  de 220 kV a edificacions disperses. 

El corredor creuaria la carretera N-150 entre Riudellots de la Creu i La República (veure 

imatges 28.5 i 28.6) i es dirigirà cap a la traça del TAV. 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest punt, la línia de 220 kV i de 400 kV es separen,  una per continuar cap a Juià i 

l’altra en direcció cap a Sta. Llogaia d’Àlguema. 

En aquest document es proposa per tal de minimitzat l’impacte global de la línia de 400 kV 

sobre el territori, compactar aquesta línia amb la 132 kV Juià-Figueres, però aprofitant el 

corredor d’infrastructures que suposarà la construcció del TAV. 

Per tal de poder fer això és necessari fer arribar la línia de 132 kV fins al corredor de la línia 

de 400 kV Bescanó-Sta. Llogaia, produint el mínim impacte sobre el territori. Per això, es 

proposa fer servir la mateixa traça de la línia de 220 kV Bescanó - Juià, i compactar ambdues 

línies. (veure plànol 11.14) 

La compactació d’aquestes dues línies es proposa fer-la, no des de la mateixa subestació ja 

que en l’origen aquestes dues línies passen per unes zones molt humanitzades. Qualsevol 

canvi al inici d’aquestes podria significar la inviabilitat del pas d’aquesta nova línia. La 

compactació s’hauria de fer al Pla de Celrà (veure imatge 29), quan encara les línies són 

properes, per després resseguir la traça actual del 220 kV. En aquest territori la línia 

transcorre principalment per camps de conreu i vivers. 

 

 

Imatge 27: Pla de Montcal. Línia de 220 kV actual  

Imatge 28.3 i 28.4: vegetació en l’entorn del Bosc de Sales 

Imatges 28.5 i 28.6: Traça actual de la línia de 220 kV a l’alçada de la República 

Imatge 28.1 i 28.2: vegetació en l’entorn del Bosc de Sales 
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La compactació de la línia de 132 kV Juià - Figueres suposaria el desmantellament de la línia 

actual, 18,7 km, que transcorre per boscos secundaris de pinedes i alzinars, i un mosaic 

agrícola de camps de conreu herbacis de seca. L’àmbit del Pla de Celrà presenta grans 

extensions de repoblacions de caducifolis per a viveristes de la zona. En les proximitats del riu 

Ter trobem en ambdós marges unes franges de vegetació de ribera. (veure imatges 30 i 31) 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, a alçada de del pont del Terri (veure imatge 32.1) la línia de 400 kV un cop 

separada de la línia de 220 kV es compactaria amb la línia de 132 kV (veure plànol 10.15) i 

giraria cap al nord per tal d’anar aproximadament paral·lela a  la plataforma ferroviària (veure 

imatge 32.2). El paral·lelisme amb el tren només es deixaria per tal d’evitar algunes 

edificacions aïllades i allunyar la traça de les poblacions com ara St. Esteve de Guialbes, 

Vilademuls, Bàscara i Pontós, fins arribar als terrenys de la subestació de Sta. Llogaia 

d’Àlguema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corredor travessa el riu Fluvià, zona d’espai PEIN (veure imatge 33.1 i 33.2). La línia 

s’hauria de disposar de forma que l’afectació directe sigui la menor possible, fet que es pot 

resoldre mitjançant la interdistància entre les torres (veure imatges 3D del CD adjunt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreny pel que transcorre el corredor en aquest tram es tracta d’una barreja de camps de 

conreu i boscos  secundaris de pinedes i alzinars en la seva majoria. Cal destacar el ric 

mosaic que generen les zones agrícoles amb masses forestals, i la presencia de corrons de 

Imatge 29: El Pla de Celrà 

Imatges 30 i 31: traça de la línia actual de 132 kV Juià-Figueres. A l’alçada de Felines i el riu Fluvià 

Imatge 32.2: Entorn proper al pont del Terri 

Imatge 32.1: Pont del Terri 

Imatge 33.1: Riu Fluvià a l’alçada de Bàscara. Vistes a Sud

Imatge 33.2: Entorn del riu Fluvià i Bàscara. Vistes a nord 
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vegetació de ribera associats als cursos fluvials, la majoria d’ells tributaris del riu Ter com el 

Terri o la riera de la Farga. Es tracta d’un terreny amb una orografia molt poc pronunciada 

amb suaus ondulacions. 

A continuació es mostren algunes imatges (34, 35 i 36) de l’entorn pel qual transcorreria la 

línia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subestació de Sta. Llogaia d’Àlguema 

L’emplaçament de la subestació de Sta. Llogaia d’Àlguema va ser triat de comú acord per 

l’ADIF i REE seguint els següents criteris: 

 Accessibilitat per a un nou traçat de línia de 400 kV. 

 Idoneïtat del terreny (no és inundable i els pendents són molt moderats). 

 Disposa d’un accés fàcil. 

 L’impacte visual és reduït.  

Veure les imatge 37  

 

 

 

 

 

Els terrenys per a la subestació de Sta. Llogaia estan situats en la zona agrícola del nucli 

urbà de Sta. Llogaia, però força afectat pel pas d’infrastructures viàries (AP-7, N-II i 

entrada a l’AP-7). Actualment els terrenys són camps de conreu. 

Tot i que els terrenys proposats per a l’emplaçament de la subestació no presenten una 

greu problemàtica ambiental caldrà realitzar un estudi per a la integració paisatgística i 

ambiental on es definirà les mesures correctores a aplicar per minimitzar la superfície a 

ocupar i per integrar-la el màxim possible per tal de fer-la poc aparent.. 

 

En aquest document, també es planteja una possible alternativa per l’emplaçament de la 

subestació per tal de reduir el seu impacte territorial i fer ús d’espais intersticials generats 

per les infrastructures. 

L’ADIF té previst desenvolupar un nus ferroviari per al desviament de trens de 

mercaderies en aquest entorn. Aquest  nus crearà uns espais marginal de difícil 

aprofitament del sòl (veure imatge 38), fet que es pot permetre implantar-hi –les 

infrastructures elèctriques necessàries que a més tenen com a objectiu el 

subministrament elèctric del TAV. 

 

 

 

 

 

 

Aquests terreny, però, hauran de complir els requisits esmentats anteriorment 

Imatge 37: Terrenys triats per a la implantació de la subestació de Sta. LLogaia 

Imatge 38: Entorn del futur triangle ferroviari 

Imatge 34: Entorn dels boscos de Sant Mer 

Imatge 36: Entorn proper ales Cavorques 

Imatge 35: Entorn proper a Sant Esteve de Guialbes 
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Aquest requisits haurien d’analitzar-se si són compatibles amb els projectes de l’ADIF, o 

bé estudiar les modificacions necessàries per tal de fer possible aquesta alternativa. 

Si es consideren les dimensions de la subestació facilitades per REE, tal i com es mostra 

a la imatge 39 seria per una banda necessari reduir les dimensions de la subestació 

mitjançant tecnologia compacte i per altra la modificació d’aquest nus ferroviari per tal de 

disposar de més espai per la implantació de la infrastructura elèctrica, necessària per 

l’alimentació del TAV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SINTESÍ  

Aquest document planteja un traçat per a la implantació d’una línia de 400 kV en aquest 

àmbit.  En cap cas el document qüestiona les solucions elèctriques previstes tant per 

l’alimentació del TAV, l’alimentació de Girona i el seu entorn i tampoc la possible 

interconnexió en França. 

En aquest traçat s’han definit uns criteris ambientals i territorials per tal de minimitzar el seu 

impacte. Aquests criteris es podrien resumir en els següents punts:   

 Un dels principals objectius d’aquesta nova línia és l’alimentació elèctrica del TAV. 

És per això que el traçat proposat transcorre allà on ha estat possible en paral·lel a 

aquesta infrastructura ferroviària. D’aquesta manera es minimitzen les ferides 

obertes en el territori.  

 S’ha procurat, a més, aprofitar els corredors d’infrastructures viàries i elèctriques 

existents. D’aquesta manera es racionalitza la implantació d’infrastructures sobre 

l’entorn. 

 La implantació de la nova línia elèctrica ha de permetre l’ordenació de les línies 

elèctriques existents i previstes. Per això, es proposa la compactació sobre un 

mateix corredor de transport i distribució elèctrica. Això permet la retirada de trams 

de  línies existents que serien compactades amb la nova línia. Aquesta compactació 

s’ha plantejat amb dos solucions possibles: sobre un únic fust i doble fust. 

 La compactació permet minimitzar els quilòmetres de línies elèctriques sobre el 

territori. 

 El traçat evita espais PEIN i espais inclosos en la Xarxa Natura 2000. Sí que 

travessa puntualment 3 cursos fluvials (riera de Vallcanera, Riu Llémena i el riu 

Fluvià) l’afectació dels quals es pot minimitza mitjançant les mesures correctores 

adients. 

 Es minimitza l’afectació sobre nuclis urbans i edificacions aïllades mantenint 

distàncies superior a les fixades pel reglament elèctric. 

 Es proposen tot un seguit de millores per tal de reduir l’impacte paisatgístic de les 

torres i de les subestacions, així com la seva afectació a la fauna i vegetació. 

Imatge 39: possible emplaçament de la subestació al triangle ferroviari 
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 Es proposa una alternativa a la subestació de Sta. Llogaia d’Àlguema per tal 

d’aprofitar l’espai intersticial del nus ferroviari planificat per l’ADIF. 
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ANNEX I: PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

S’adjunta el planejament urbanístic dels municipis que no han sigut recollits als plànols 7.1.1 i 

7.1.2, pels quals passa o queden proper a la traça: Bescanó, Sils, Fornells de la Selva, 

Vilademuls, Palol de Revardit, Cornella de Terri, Riudellots de la Selva i Salt. 











SilsSils

LlagosteraLlagostera

AmerAmer

QuartQuart

OsorOsor

VilademulsVilademuls

GironaGirona

BeudaBeuda CabanellesCabanelles

MontagutMontagut

VidreresVidreres

BrunyolaBrunyola

BescanóBescanó

RiudarenesRiudarenes

Sant GregoriSant Gregori

MieresMieres

Sant FerriolSant Ferriol

Canet d'AdriCanet d'Adri

LlersLlers

CelràCelrà

AlbanyàAlbanyà

Santa Cristina d'AroSanta Cristina d'Aro

CistellaCistella

Santa PauSanta Pau

FoixàFoixà

PorqueresPorqueres

NavataNavata

Caldes de MalavellaCaldes de Malavella

Santa Coloma de FarnersSanta Coloma de Farners

VentallóVentalló

Cassà de la SelvaCassà de la Selva

CorçàCorçà

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'HeuraCruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

PeraladaPeralada

LladóLladó

Sales de LliercaSales de Llierca

SerinyàSerinyà

GarrigàsGarrigàs

AnglèsAnglès

Vilobí d'OnyarVilobí d'Onyar

FigueresFigueres

BàscaraBàscara

VilopriuVilopriu

SausSaus

CamósCamós

Sant Aniol de FinestresSant Aniol de Finestres

Sant Martí de LlémenaSant Martí de Llémena

MassanesMassanes

JuiàJuià

PontósPontós

Sant Feliu de BuixalleuSant Feliu de Buixalleu

FortiàFortià

CalongeCalonge

ForallacForallac

EsponellàEsponellà

Cornellà del TerriCornellà del Terri

SaltSalt

la Perala Pera

OrdisOrdis

LlambillesLlambilles
AiguavivaAiguaviva

VilanantVilanant

TortellàTortellà

FontcobertaFontcoberta

CrespiàCrespià

ViladasensViladasens

VergesVerges

SiuranaSiurana

Sant Miquel de CampmajorSant Miquel de Campmajor

JafreJafre

Sant Martí VellSant Martí Vell

Maçanet de la SelvaMaçanet de la Selva

BanyolesBanyoles

FlaçàFlaçà

ArgelaguerArgelaguer

Palol de RevarditPalol de Revardit

VilafantVilafant

la Bisbal d'Empordàla Bisbal d'Empordà

Maià de MontcalMaià de Montcal

Castell - Platja d'AroCastell - Platja d'Aro

MadremanyaMadremanya

BorrassàBorrassà

BordilsBordils

VilamallaVilamalla

Sant Julià de RamisSant Julià de Ramis

VilaürVilaür

Torroella de FluviàTorroella de Fluvià

la Cellera de Terla Cellera de Ter

GarrigolesGarrigoles

RupiàRupià
ParlavàParlavà

ViladamatViladamat

CampllongCampllong

Sant MoriSant Mori

Cervià de TerCervià de Ter

Sant Feliu de GuíxolsSant Feliu de Guíxols

RiumorsRiumors

CabanesCabanes
TerradesTerrades

UllastretUllastret

les Planes d'Hostolesles Planes d'Hostoles

Riudellots de la SelvaRiudellots de la Selva

BesalúBesalú

Sant Jordi DesvallsSant Jordi Desvalls

Vila-sacraVila-sacra

Fornells de la SelvaFornells de la Selva

VilablareixVilablareix

la Tallada d'Empordàla Tallada d'Empordà

el Far d'Empordàel Far d'Empordà

SusquedaSusqueda

Avinyonet de PuigventósAvinyonet de Puigventós

UltramortUltramort

ColomersColomers

CabanellesCabanelles

VilamacolumVilamacolum

AlbonsAlbons

Sant Joan les FontsSant Joan les Fonts

Sant Julià del Llor i BonmatíSant Julià del Llor i Bonmatí

Serra de DaróSerra de Daró

Palau de Santa EulàliaPalau de Santa Eulàlia

Sant Hilari SacalmSant Hilari Sacalm

Sarrià de TerSarrià de Ter

Sant Andreu SalouSant Andreu Salou

Tossa de MarTossa de Mar

Sant Jaume de LliercaSant Jaume de Llierca

ArbúciesArbúcies

VilabertranVilabertran

Sant Miquel de FluviàSant Miquel de Fluvià

Pedret i MarzàPedret i Marzà

Sant Joan de MolletSant Joan de Mollet

Santa Llogaia d'ÀlguemaSanta Llogaia d'Àlguema

BredaBreda

Sant Llorenç de la MugaSant Llorenç de la Muga

l'Armenteral'Armentera

Pont de MolinsPont de Molins

CamprodonCamprodon

Subestacions

Zones PEIN

TAV futur

220 kV 132 kV 110 kV400 kV

Aèries existents

ESTUDI DEL TRAÇAT PER A LA IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DE LES LINIES DE 400kV
             BESCANÓ - RIUDARENES / BESCANÓ - SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA

AGOST 2005 SISTEMA ACTUAL
4.10 1,5 3 4,5 6

km

E: 1/150.000

N
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ANNEX II: CONFLICTES AMB LA INFRASTRUCTURAS I EDIFICACIONS DE LA TRAÇA 
DEFINIDA  - DOCUMENTACIÓ FACILITADA PER REE (15 DE JULIOL DE 2005) - 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El apoyo de cuadrúple circuito de menor altura tiene 48 m de altura total (Base AA) por lo 

que para cumplir con las distancias reglamentarias a carreteras y trenes la distancia mínima 

en los cruzamientos deberá ser de 72 m. (1,5 veces la altura del apoyo). En el caso de doble 

circuito la menor altura es de 41m y la distancia mínima a cruzamientos con carreteras y 

trenes es de 61,5m. Dependiendo del terreno y de las distancias al mismo que haya que 

mantener se necesitarán apoyos más altos a los mencionados a lo largo del trazado. Los 

apoyos de cuadrúple circuito  tienen 14m de ancho de cruceta y los de doble circuito 8,5m. 

Teniendo en cuenta un vano de 400m, el desplazamiento del conductor llega en el centro del 

vano a una distancia al eje de la línea en torno a los 23m para los de cuádruple circuito y 

17.5m para los de doble.  

 

La base del apoyo más bajo en cuádruple circuito mide 8,68m, teniendo en cuenta las 

cimentaciones y las PAT tenemos un ancho de apoyo de 14,08m. En el caso de doble circuito 

estas distancias son de 7,15m y 12.05 respectivamente. 

 

Estas medidas van aumentando aproximadamente 1,5m según el apoyo es más alto. 

 

Sin haber considerado la posibilidad de paso por la servidumbre área del  aeropuerto 
de Girona, nos encontramos con las siguientes dificultades de proximidad a infraestructuras 

varias: 

 

CARRETERAS: 

 

El vértice V-3 de coordenadas:  

 

V-3 (X,Y) 475688.296 4644503.09

 

se encuentra a 57 m. de la Carretera de Bonmati a Estanyol GE-540. 

 

El vértice V-9 de coordenadas: 

 

V-9 (X,Y) 480925.807 4644936.1

 

se encuentra a 53 m de la Carretera de la Nitris. 

 

El vértice V-13 de coordenadas: 

 

V-13 (X,Y) 482666.193 4643930.54

 

se encuentra a 75 m de la Autopista del Mediterráneo AP-7. (Los apoyos de cruce van a 

tener que ser altos ya que el cruce se produce en un paso elevado de la autopista). 

(Esta autopista es cruzada en 4 ocasiones, en los tramos V-12-V13, V-19-V-20, V-21-V-22 y 

V-26-V-27. 

 

El vértice V-19 de coordenadas: 

 

V-19 (X,Y) 481650.264 4638141.25

 

se encuentra a 53 m de la Carretera del Aeropuerto y a 48m de la carretera C-25. 
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Los vértices V-20 y V-21 de coordenadas: 

 

V-20 (X,Y) 481241.239 4637832.9 

V-21 (X,Y) 481204.564 4637582.27 

 

se encuentran a 32m y 25m respectivamente de la carretera C-25. 

 

El vértice V-22 de coordenadas: 

 

V-22 (X,Y) 481240.327 4637117.3 

 

se encuentra a 61 m de la Autopista del Mediterráneo AP-7. 

 

TREN DE ALTA VELOCIDAD: 

 

Los vértices V-28 y V-29 de coordenadas: 

 

V-28 (X,Y) 478929.644 4632843.92 

V-29 (X,Y) 478664.011 4632283.89 

 

se encuentran a 60 m y 49 m respectivamente del AVE. Entre los vértices V-27 y V-29 existe 

un paralelismo con el AVE a una distancia media entre el eje de la línea proyectada y la arista 

exterior de la explanación del tren de 70m. 

 

GASEODUCTOS Y OLEODUCTOS: 

 

 A lo largo del trazado varios vértices se encuentran cerca de oleoductos y gaseoductos (30 m 

y cruzamientos no perpendiculares ). Es posible que haya que realizar estudios  de afección, 

desviar tomas de tierra y aislar alguna tubería. 

 

VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES: 

 

No es posible mantener 100m entre el eje de la línea y  todas las viviendas que se encuentran 

próximas al trazado de la línea eléctrica.  

 

Los casos peores se producen entre los siguientes vértices: 

 

V-4 V-5 Casa a 72m. 

V-8 V-9 Can Canstanyer a 86m y se vuela un invernadero 

V-9 V-10 Casa a 92m. y Cementerio a 79 

V-10 V-11 Mas Creus a 67 m. 

V-11 V-12 Invernadero 25m, Naves y Restaurante a 85m. 

V-15 V-16 Casa a 69m. 

V-16 V-17 Can Pla a 89 m. 

V-17 V-18 Nave a 45 m. 

V-18 V-19 Peaje AP-7 a 42m y Motel a 81m. 

V-19 V-20 La Masía a 91m. 

V-20 V-21 Naves a 73m  

V-29 V-30 Casa a 84m 

V-31 V-32 Can Figueres a 76m  

V-34 V-35 Construcción a 80 m. 
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Teniendo  en cuenta el ancho de cruceta de los apoyos y el desplazamiento de los 

conductores las distancias indicadas se verían reducidas en unos 15m. 

 

DISTANCIAS  MÍNIMIMAS ENTRE TORRES 

 

VANO 450m     

Conductor Tx Cóndor    

Disposición Doble circuito    

Tensión (kV) 400    

Velocidad de viento (km/h) 140    

Tipo de apoyo D4S1    

Longitud cruceta (m) 8.85  

Longitud cadena (m) 4.9  

Longitud cruceta de 

la otra línea (m) 

220,132 kV 4 

       

Vano considerado (m) 450    

Flecha  15º+ V 140 km/h (m) 14.01    

       

Proyección de la cadena 3.88    

Proyección del conductor 11.08    

Separación entre conductores 5.49    

Distancias de seguridad edificios 7.30    

       

SEPARACIÓNES MÍNIMAS MEDIDAS DESDE EL 
EJE       

Entre lineas (m) 33.30    

A edificaciones (m) 31.11    

       

Según Reglamento      

Flecha a 85º (m) 15.83    

Altura útil del apoyo (m) 29.73    

Altura real considerada (m) 34    

Altura total del apoyo (m) 56.3    

Según Reglamento      

Separación mínima entre lineas 102.15    

Separación mínima carreteras 84.45 (mínimo 100 m)  

 

 

 

 

 

VANO 200 m     

Conductor Tx Cóndor    

Disposición Doble circuito    

Tensión (kV) 400    

Velocidad de viento (km/h) 140    

Tipo de apoyo D4S1    

Longitud cruceta (m) 8.85  

Longitud cadena (m) 4.9  

Longitud cruceta de la 

otra línea (m) 

     132 ó 220 Kv 4 

Vano considerado (m) 200    

Flecha  15º+ V 140 km/h (m) 3.21    

       

Proyección de la cadena 3.88    

Proyección del conductor 2.54    

Separación entre conductores 3.83    

Distancias de seguridad edificios 7.30    

       

SEPARACIÓNES MÍNIMAS MEDIDAS DESDE EL 
EJE       

Entre lineas (m) 23.10    

A edificaciones (m) 22.57    

       

Según Reglamento      

Flecha a 85º (m) 4.52    

Altura útil del apoyo (m) 18.42    

Altura real considerada (m) 24    

Altura total del apoyo (m) 46.3    

       

SEGÚN REGLAMENTO LINEAS ALTA TENSIÓN      

Separación mínima entre lineas 82.3    

Separación mínima carreteras 69.45 (mínimo 100 m)  
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VANO 100m CON ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO 
PARA PASOS BAJOS      

Conductor Tx Cóndor    

Disposición Doble circuito    

Tensión (kV) 400    

Velocidad de viento (km/h) 140    

Tipo de apoyo PORTICO    

Longitud cruceta (m) 20  

Longitud cadena (m) 0  

Longitud cruceta de la otra 

línea (m) 

     132 ó 220 Kv 4 

Vano considerado (m) 100    

Flecha  15º+ V 140 km/h (m) 0.91    

       

Proyección de la cadena 0.00    

Proyección del conductor 0.72    

Separación entre conductores 3.29    

Distancias de seguridad edificios 7.30    

       

SEPARACIÓNES MÍNIMAS MEDIDAS DESDE EL 
EJE       

Entre lineas (m) 28.01    

A edificaciones (m) 28.02    

       

Según Reglamento      

Flecha a 85º (m) 1.79    

Altura útil del apoyo (m) 10.79    

Altura real considerada (m) 25    

Altura total del apoyo (m) 25    

       

SEGÚN REGLAMENTO LINEAS ALTA TENSIÓN      

Separación mínima entre lineas 61.5    

Separación mínima carreteras 37.5 (mínimo 100 m)  

 

 

 




