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La Generalitat i els municipis acorden canvis en el traçat de la línia 
Bescanó-Santa Llogaia i la supressió de 39 km de línies elèctriques 

 
 

- La Direcció General d’Energia i Mines lliura al Ministeri d’Indústria el seu 
informe sobre la línia Bescanó-Santa Llogaia 

 
- La Generalitat imposa la modificació de 23,7 quilòmetres del traçat inicial per 

reduir l’impacte visual del projecte 
 

- Les subestacions de Sant Julià de Ramis i Santa Llogaia s’ubicaran on 
decideixin els municipis 

 
 
 
La Direcció General d’Energia i Mines, dependent del departament d’Economia i Finances, 
ha lliurat avui al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç el seu informe sobre el traçat de la 
línia elèctrica de 400 kV Bescanó-Santa Llogaia. El document informa favorablement 
l’autorització administrativa de la infraestructura, però hi imposa un conjunt de condicionants 
per tal de minimitzar-ne l’impacte sobre el territori. Amb el conjunt de modificacions que ha  
impulsat la Direcció General d’Energia i Mines d’acord amb els municipis, es canviarà més 
de la meitat del traçat inicial i es desmantellaran 39,3 quilòmetres de línies. 
 
Un primer paquet de propostes fa referència al traçat. L’informe incorpora modificacions en 
el pas de la línia pels municipis de Sant Gregori, Canet d’Adri, Palol de Revardit, Sant Julià 
de Ramis, Cervià de Ter, Viladasens, Bàscara, Garrigàs, Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema 
i Saus, Camallera i Llampaies. Aquestes variants redueixen l’impacte visual i donen 
compliment a les distàncies recomanades, que són de 500 metres respecte els nuclis de 
població i de 100 metres en el cas de cases aïllades. En conjunt, la proposta de la 
Generalitat implica la modificació d’aproximadament 23 quilòmetres del traçat inicial, xifra 
que suposa més del 50% del traçat de la línia. 
 
L’altre àmbit de millora del projecte de línia elèctrica passa per les compactacions. L’informe 
insta a compactar amb la nova línia de 400 kV els trams ja existents de la línia de 220 kV 
Vic-Juià i de la línia de 132 kV Juià-Figueres, i a desmantellar-los un cop s’hagi posat en 
marxa la nova infraestructura. Com a conseqüència d’aquesta actuació, la construcció de la 
línia permetrà fer desaparèixer 39,3 quilòmetres de traces ja existents i que tenen un major 
impacte en el territori. Finalment, l’informe també insta a canviar la ubicació de les 
subestacions de Sant Julià de Ramis i de Santa Llogaia d’Àlguema i a emplaçar-les seguint 
les indicacions dels alcaldes d’aquests municipis.    
 
Totes aquestes mesures han estat confeccionades d’acord amb les al·legacions que han 
presentat els municipis, a les quals s’ha donat resposta mitjançant el treball conjunt entre la 
Direcció General d’Energia i Mines i els representants de cada poble. La línia de 400 kV 
Sentmenat-Santa Llogaia, del qual forma part el tram Bescanó-Santa Llogaia, ha de garantir 
el subministrament elèctric a la demarcació de Girona, així com alimentar el TGV i facilitar 
l’evacuació de l’energia d’origen renovable que s’implanti a la zona. 


