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EDITORIAL

La viabilitat del soterrament de la MAT

Qui hagués dit fa quatre o cinc anys que el CILMA hauria recollit suficient i tan 
solvent documentació tècnica com per fer un monogràfic sobre la viabilitat del 
soterrament de la línia de molt alta tensió al pas per les comarques gironines?

El punt d’inflexió en el reconeixement que el soterrament podia ser una opció 
real el va marcar l’aportació del físic belga i expert en línies elèctriques, Sr. 
Daniel Depris. Això ens va animar a fonamentar, amb dos informes successius, 
perquè l’alternativa del soterrament era la més convenient des d’un punt de vista 
social, territorial i ambiental. Al mateix temps, es demostrava que cal tenir en 
compte, com es fa en els països civilitzats, els costos indirectes que genera la 
infraestructura, en base als importants greuges i afectacions que es produeixen 
en el territori. Aquesta faceta l’ha treballat magníficament bé la Universitat de 
Girona, tot deixant palès que no existeix tanta diferència de cost entre la línia 
aèria i el cable soterrat.

Amb això, des de les administracions competents, se’ns deia que no era un 
problema econòmic, sinó merament tecnològic i del sistema elèctric. Aquest 
aspecte no era fàcil de treballar perquè sistemàticament se’ns ha negat la 
documentació necessària per fer idòniament els estudis.

Tot i així, vàrem decidir de redoblar els esforços en l’obtenció i coordinació 
d’un document encara més complet i pluridisciplinari. Hem aconseguit implicar 
enginyers industrials especialistes en càlcul elèctric de línies a molt alta 
tensió i també enginyers de camins avesats en el desplegament de grans 
infraestructures. Al mateix temps s’encarregava un informe jurídic per conèixer 
la possibilitat legal de compatibilitzar les zones de servitud i de domini públic 
del corredor d’infraestructures (TGV, AP7 o A2) amb la disposició de la rasa 
del cable soterrat. Doncs bé, han quedat resoltes cadascuna de les qüestions 
relatives tant a la construcció de la rasa o galeria com del funcionament de 
la xarxa elèctrica, perquè s’han concretat en tots els casos les corresponents 
solucions tecnològiques que cal aplicar.

En tot aquest procés, a més, hem esbrinat, de la mateixa mà dels enginyers 
experts, que tecnològicament resulta molt més complex i costós el fet que el 
soterrament ja aprovat del tram Santa Llogaia a Baixàs es faci amb corrent 
contínua, que no pas acabar de soterrar en alterna de Santa Llogaia fins a 
Bescanó i el ramal a Riudarenes.

La conclusió, doncs, és molt clara. Si es vol soterrar, es pot soterrar. Ho hem 
demostrat des de tots els punts de vista. Per tant, es tracta d’una decisió 
únicament política.

I que les administracions i organismes competents no tinguin por de crear 
precedents, és en base als precedents que es progressa.

Lluís Lloret i Quer
President
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NOTÍCIES

Presentació pública de l’informe
de soterrament de la MAT

El CILMA va presentar públicament 
l’11 de juliol passat l’informe definitiu 
sobre la viabilitat elèctrica, constructiva, 
mediambiental, d’implantació territorial, 
econòmica i sociopolítica, del soterrament 
de la línia de Molt Alta Tensió en el 
corredor d’infraestructures de Girona. 
L’acte va tenir lloc a l’Auditori de l’edifici 
Jaume Casademont del Parc Científic 
i Tecnològic de la Universitat de Girona, 
i va anar dirigit a professionals, polítics 
i representants municipals. Trobareu 
més informació d’aquest informe en el 
reportatge d’aquest butlletí.

Després de la reunió mantinguda el 25 
de febrer amb els ens locals afectats, 
el  CILMA va encarregar l’anàlisi del 
Pla Director Urbanístic (PDU) del 
sistema urbà de Girona i l’elaboració 
d’una proposta alternativa per millorar 
la connectivitat ecològica i social a 
Riudellots de la Selva. Aquest estudi 
es va finalitzar a finals del mes de maig 
passat. 

El PDU abasta els 14 termes 
municipals que composen l’àrea urbana 
de Girona, dels quals 12 pertanyen al 
Gironès i 2 a la Selva: Vilobí d’Onyar i 
Riudellots de la Selva. Aquest pla té per 
objecte ordenar el territori metropolità 
de Girona i dotar de més coherència el 
seu futur desenvolupament. 

Així, el PDU proposa ubicacions per a 
futurs creixements urbanístics, relliga els 
espais oberts i contribueix a organitzar 
les principals xarxes d’infraestructures 
que solquen aquest territori.

L’informe fa un seguit de propostes 
que tenen per objectiu darrer millorar 

la funcionalitat del connector ecològic 
de la Vall de l’Onyar, considerat de 
primer ordre, mitjançant ampliacions 
estratègiques; mantenir una anella 
de sòl rural a l’entorn del nucli de 
Riudellots per tal de preservar-ne el 
caràcter, la qualitat de vida i el paisatge 
agrari característic; establir una via 
verda a l’oest del nucli de Riudellots 
que articuli els connectors ecològics 
d’Aiguaviva-Fornells de la Selva i el 
de la Vall de l’Onyar, i restaurar la 
permeabilitat ecològica i social del 
connector d’Aiguaviva-Fornells de la 
Selva, impulsant el conjunt de mesures 
correctores i compensatòries que ha 
demanat el CILMA, la Diputació de 
Girona i la Universitat de Girona, en 
diverses ocasions. 

Al·legacions
Arran d’aquest informe, es va posar 
a disposició dels ajuntaments un 
model d’al·legació per si creien 
oportú presentar-ne. Així, els ens 
locals podien demanar que el PDU 
incorporés les mesures correctores de 
permeabilització que proposa el CILMA 

i que s’assegurés el manteniment 
de la connectivitat ecològica, social i 
paisatgística que possibilita la connexió 
funcional entre els espais naturals EIN 
Guilleries, EIN Volcà de la Crosa i EIN 
Rocacorba amb l’EIN Gavarres, alhora 
que es conservi la connexió sud del 
Cinturó Verd de Girona. En les seves 
al·legacions, els ajuntaments també 
podien reclamar a la Generalitat de 
Catalunya que creés un Fons supralocal 
per a la conservació i gestió del sòl no 
urbanitzable i posar de manifest que és 
incongruent la previsió d’una nova pista 
a l’aeroport de Girona, ja que n’hi ha 
que tenen més volum de passatgers i 
que operen amb una sola pista.  

Aquest pla té per objec-
te ordenar el territori 
metropolità de Girona 
i dotar de més coherèn-
cia el seu futur desen-
volupament

D’esquerra a dreta: Jesús Llauró, vicepresident primer; Lluís Lloret, president; Jordi Mulà, vicepresident 
segon i Bàrbara da Silva, enginyera de Most Enginyers SL.

El CILMA analitza del Pla Director Urbanístic (PDU) del sistema 
urbà de Girona per proposar millores  
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Durant l’acte es va distingir la tasca de l’Obra Social de Caixa Catalunya, de l’Associació Salvem Castell de Palamós 
i del director del SIGMA Francesc Canalias

EL CILMA celebra el seu desè 
aniversari en una trobada a Figueres

Durant els actes de celebració del seu 
desè aniversari, el Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de 
les comarques gironines va fer un 
reconeixement especial a l’Obra Social 
de Caixa Catalunya, a l’Associació 
Salvem Castell de Palamós, i a Francesc 
Canalias i Farres, director del Consorci 
de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA) per la seva tasca en 
la preservació i la gestió ambiental a les 
comarques gironines. Així mateix, també 
va rebre un reconeixement especial Pere 
Maluquer, impulsor i primer president del 
CILMA. Aquestes distincions es van lliurar 
al llarg dels actes de celebració dels 10 
anys de l’entitat, que van tenir lloc el 22 
de maig passat al Castell de Sant Ferran 
de Figueres. 

Més de 150 convidats
L’esdeveniment va comptar amb 
l’assistència de més de 150 convidats, 
entre els quals cal destacar el secretari 
general de mobilitat del departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, 
Sr. Manel Nadal; el director general de 
Polítiques ambientals i sostenibilitat del 
departament de Medi Ambient i Habitatge, 

Sr. Frederic Ximeno; el president de la 
Diputació de Girona, Sr. Enric Vilert; el 
delegat del Govern a Girona, Sr. Jordi 
Martinoy, l’alcalde de Figueres, Sr. Santi 
Vila i el president del CILMA, Sr. Lluís 
Lloret, a més dels membres i exmembres 
de la Junta Executiva del CILMA. 

Lliurament de premis
El CILMA també va fer entrega dels premis 
Medi Ambient a la gestió sostenible del 
territori i per la mitigació canvi climàtic 
que es van atorgar respectivament als 
ajuntaments de Besalú i Aiguaviva. La 
banyolina Emma Fernández va rebre el 
premi al millor suggeriment de mobilitat 
presentat al concurs que s’havia obert al 
portal web de mobilitat sostenible. 

L’acte també va comptar amb una 
ponència magistral a càrrec de Joan 
Surroca, historiador,  museòleg i membre 
de Justícia i Pau, titulada “Economia 
ecològica”.

Després dels parlaments i el lliurament 
dels diversos premis i reconeixements, 
es va fer el sopar de celebració dels deu 
anys, al mateix Castell.

 Una exposició itinerant 
mostra els efectes del canvi 
climàtic a la Costa Brava
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí va 
inaugurar l’1 de setembre passat l’exposició que porta 
per títol “Avaluació dels efectes del canvi climàtic a la 
Costa Brava”, elaborada per l’Institut de Medi Ambient 
de la Universitat de Girona, amb el suport de la Diputació 
de Girona, el CILMA, el Consell Social de la UdG i el 
Vicerectorat de Política Científica de la UdG. Aquesta 
exposició serà itinerant pels diferents municipis gironins 
que la vulguin acollir. Consta de 10 plafons que informen 
del que és el canvi climàtic, com és la Costa Brava i el seu 
clima i fa una previsió del clima en un futur i els efectes 
que pot tenir sobre l’entorn. També fa una anàlisis de les 
estratègies d’adaptació. Us convidem a visitar-la!

El portal Ecourbano incorpora 
iniciatives de les xarxes locals 
per compartir experiències
Tal i com vam avançar en anteriors números, Ecourbano és un 
portal d’Internet que es va posar en marxa l’any 2006 i que està 
gestionat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. En les 
darreres reunions de la “Red de Redes”, de la qual el CILMA en 
forma part, es va demanar la possibilitat que aquest portal es 
convertís en una eina a partir de la qual els ens locals poguessin 
compartir experiències. Amb aquest objectiu, aquesta pàgina 
(www.ecourbano.es) ha incorporat una nova estructura que 
permet als membres de la Red de Redes incloure projectes i 
iniciatives. En aquest sentit, el CILMA ja hi ha fet algunes 
aportacions. L’objectiu d’aquest portal és divulgar propostes  
desenvolupades en el medi urbà amb la finalitat d’ajudar a 
construir ciutats més sostenibles a través del coneixement.

L’acte va aplegar unes 200 persones.

Els premiats i guardonats, amb els representants 
del CILMA i personalitats del món polític gironí.

Un moment de la presentació de l’acte, a càrrec 
del president del CILMA, Lluís Lloret.
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NOTÍCIES

L’Agència de Residus de Catalunya i el 
CILMA han signat un conveni per tal de 
donar a conèixer les noves actuacions 
que afecten al desplegament del model 
català de gestió de residus municipals de 
Catalunya. Aquest model, que es consolida 
en el Programa de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya (PROGREMIC), 
té com a eixos fonamentals el foment de 
la prevenció, l’augment i extensió territorial 
de la recollida selectiva i el tractament 
de totes les fraccions de residus, inclosa 
la fracció resta (aquells residus que no 
es poden recollir selectivament però que 
encara contenen materials recuperables).
En el marc d’aquest conveni, el CILMA 
va organitzar el 23 de setembre passat 
una sessió informativa i de debat al Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona, adreçada als ens locals per 
presentar el PROGREMIC i el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de 
Residus Municipals (PTSIRM). La sessió 
va ser presentada per la directora de 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
Genoveva Català.
Posteriorment es va fer una taula rodona 
en la qual hi van participar la mateixa 
Directora de l’ARC; el vicepresident del 
CILMA , Jordi Mulà; la cap de l’Àrea de 
Medi Ambient del Consell Comarcal del 

Ripollès, Elisabet Muntadas; el membre 
de l’Observatori de Sostenibilitat de les 
comarques gironines, Sergi Nuss; el 
membre del Centre d’Ecologia i Projectes 
Alternatius (CEPA), Óscar Pérez, i Rosa 
García, membre de la Fundació Prevenció 
Residus i Consum.

L’Agència de Residus de Catalunya i el 
CILMA signen un conveni per promoure 
el model català de gestió de residus

El CILMA edita un pòster amb les mesures 
correctores proposades als traçats del TGV, el 
desdoblament de l’A-2 i l’ampliació de l’AP-7 

Els exemplars s’han enviat als centres d’ensenyament d’educació secundària de les comarques de Girona, així 
com a les diferents administracions 

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) ha editat un pòster on es detallen les 
propostes que l’entitat va fer arribar al Ministeri de Foment per tal de minimitzar l’efecte barrera del traçat del TGV, de l’ampliació de 
l’autopista AP-7 i del desdoblament de l’A-2 al seu pas per la demarcació. En total s’han editat un miler d’exemplars d’aquest pòster, 
que s’ha enviat a tots els centres de secundària de les comarques de Girona (30 de privats i 64 de públics), així com a diferents 
administracions i representants polítics: municipis adherits al CILMA, consells comarcals, diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya, diputats gironins al Parlament de Catalunya i diputats gironins al Congrés dels Diputats i al Senat. A més, s’ha fet 
arribar a les biblioteques municipals i a les comarcals, a entitats ecologistes i a consultories ambientals. 

En aquest pòster es detallen les propostes, consensuades prèviament amb els ens locals, així com el seu estat de negociació. 
També s’indiquen els principals punts de permeabilització per assegurar la connectivitat entre els espais naturals de l’interior i del 
litoral. El CILMA pretén que aquest material serveixi com a element de sensibilització i d’educació ambiental per a corregir els 
impactes d’aquestes infraestructures i assegurar la connexió funcional que hauria d’existir per evitar el seu efecte barrera. A més, 
el pòster vol difondre la tasca que s’ha realitzat proposant les mesures correctores amb el consens dels ens locals afectats. 

El Consell va organitzar una sessió informativa al Parc Científic i Tecnològic de Girona

Un moment de la sessió informativa, 
amb Genoveva Català en primer terme.
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Els ens locals gironins han reclamat al 
Ministeri de Foment la permeabilització 
de les obres de desdoblament de l’A-2 i 
de l’ampliació de l’AP-7, ja que garantir la 
connectivitat natural i el manteniment dels 
corredors ecològics és un deure de les 
administracions públiques.

El novembre de 2007 el CILMA va 
presentar al Ministeri de Foment una 
proposta de traçat i mesures correctores 
per l’ampliació de l’AP-7 i el desdoblament 
de l’A-2 a les comarques gironines, que 
compta amb el consens de tots els ens 
locals, així com d’entitats naturalistes. 
A finals del 2008, en no haver obtingut 
resposta, representants del CILMA es 

van entrevistar amb el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat per demanar el seu suport 
en la defensa d’una proposta de mínims 
que asseguraria la permeabilitat de 24 
connectors ecològics i socials.

Com que encara no s’ha rebut resposta de 
l’administració competent, els ens locals 
han fet arribar durant el mes de maig un 
requeriment en el qual es fa palès, entre 
d’altres qüestions, la necessitat de tirar 
endavant la proposta de mínims que fa el 
CILMA, tenint en compte l’efecte barrera 
de les grans infraestructures públiques 
viàries a les comarques gironines. 

El requeriment es basa principalment en la 
Llei estatal 42/2007 de 13 de desembre, 
de patrimoni natural i biodiversitat, que 
obliga a sotmetre a avaluació qualsevol pla 
o projecte que pugui tenir repercussions 
respecte als espais naturals i obliga 
també als òrgans competents a aprovar 
els projectes i assegurar-se que no 
causaran perjudici a la seva integritat. És 
per això que les administracions públiques 
tenen el deure d’adoptar mesures 
correctores i compensatòries, establint 
corredors, especialment entre els espais 
protegits i entre els espais naturals de 
singular rellevància per a la biodiversitat 
i evitar l’efecte barrera generat per les 
infraestructures.

Els ens locals gironins reclamen a 
Foment la permeabilització de les obres 
de l’A-2 i de l’AP-7
L’objectiu és garantir la connectivitat natural i el manteniment dels corredors ecològics

 Ajuntaments gironins es comprometen 
a implantar mesures en mobilitat 
sostenible i segura
Un total de 27 ajuntaments de les comarques de Girona es van adherir a la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible, del 22 al 29 de setembre, sota el lema 
“Un ambient millor per a la meva ciutat” i, es van comprometre a implantar 
mesures permanents en mobilitat sostenible en els seus termes municipals. 
Els ajuntaments van organitzar tot tipus d’activitats que passaven per potenciar 
l’ús del transport públic i de la bicicleta com a mitjà de transport i per fer 
incidència en el fet de caminar com un hàbit saludable. Una de les activitats 
amb més adhesió va ser la pedalada contra el canvi climàtic, iniciativa que 
van dur a terme 20 ajuntaments i que majoritàriament es va celebrar el 27 de 
setembre.

Els ens locals demanen 
que es garanteixi 
la permeabilitat 
ecològica en 
l’ampliació de l’ A-26 
fins a Llançà 

El CILMA va posar a disposició dels 
ajuntaments un model d’al·legació per si creien 
oportú presentar al·legacions.  Els ens locals 
podien demanar que el projecte incorpori les 
mesures necessàries per tal d’assegurar la 
permeabilitat ecològica i corregir l’efecte de 
barrera que causa aquesta infraestructura. 
Aquestes propostes es troben recollides a 
l’“Estudi de connectivitat ecològica. Mesures 
de repermeabilització ecològica a través de 
l’eix viari Besalú-Figueres-Llançà”, informe 
encarregat per la Diputació de Girona. 

Els ajuntaments afectats entenen que 
l’autovia A-26 de Besalú a Llançà produeix 
un efecte barrera que compromet la 
connectivitat ecològica entre els espais 
naturals d’especial interès rellevants de la 
zona i que perjudica el desenvolupament 
de l’activitat tradicional i la potenciació d’un 
turisme de qualitat.



8
NOTÍCIES

El CILMA proposa mesures correctores 
al desdoblament de l’Eix Transversal
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) han fet arribar als ajuntaments 
afectats un informe que proposa un seguit 
de mesures correctores a adoptar en el 
projecte constructiu del desdoblament de 
la carretera C-25 Eix Transversal, al seu 
pas per la comarca de la Selva, per tal de 

minimitzar el seu impacte ambiental.

L’informe estudia amb deteniment el 
tram Espinelves-Caldes de Malavella, 
que té una longitud aproximada de 38 
km. El projecte preveu desdoblar l’actual 
carretera per formar una autovia de dos 
carrils per cada sentit de circulació. A més, 

es vol perllongar l’autovia C-25 entre el 
final del desdoblament a Vilobí d’Onyar 
i l’enllaç de connexió amb la carretera 
A-2, a Caldes de Malavella. El CILMA i 
la Diputació de Girona consideren molt 
important que es tinguin en compte les 
mesures correctores proposades per 
minimitzar l’impacte ambiental. 

 
La Diputació estudia
la connectivitat ecològica
de l’Anella de les Gavarres
i de la variant de Llambilles
La Diputació de Girona ha encarregat un treball per analitzar les mesures de 
permeabilització ecològica a través de l’anella viària principal que envolta les Gavarres. 
L’objectiu de l’estudi és determinar els principals punts estratègics i les accions més 
rellevants necessàries per tal d’assegurar la permeabilitat ecològica i superar l’efecte 
barrera que causa la infraestructura. La coneguda com Anella de les Gavarres està 
formada per les vies N-IIa, C-65, C-31, C-66. L’estudi també analitza la via que 
l’enllaça amb l’autopista AP-7 a Vidreres des de Llagostera (C-35).

També s’ha elaborat un segon informe que en aquest cas valora ambientament el 
pas de la variant de la C-65 pel terme municipal de Llambilles. Aquest estudi, que 
es va enllestir el juny passat, té en compte especialment la connectivitat ecològica, 
paisatgística i social d’aquesta variant. Cal recordar que el Pla Director Urbanístic 
del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), aprovat inicialment amb data de 10 de 
desembre de 2008, planteja una variant a l’alçada de Llambilles, a causa del volum de 
trànsit que hi ha a la zona. Cal tenir present, però, que Llambilles se situa en un indret 
estratègicament molt important des del punt de vista de la connectivitat ecològica 
entre les Gavarres i el Volcà de la Crosa, fet que justifica la implantació de mesures 
i actuacions per mantenir els fluxos biològics entre aquests dos espais. Els informes 
poden consultar al web del CILMA.

Un informe tècnic avalua les 
alternatives de soterrament
de la nova línia elèctrica Juià-Bellcaire
Un informe tècnic sobre la nova línia 
elèctrica entre Juià i Bellcaire conclou 
que cal considerar el soterrament total 
o parcial de les noves línies elèctriques i 
que cal frenar la proliferació de les línies 
aèries d’alta tensió, compactant no només 
les noves, sinó fins i tot aquelles que ja 
existeixen.

El Pla Especial de Fecsa-Endesa 
contempla la creació de 18,94 km de 
línia aèria de 110kV (amb torres de 30 
m d’alçada cada 250 m) i la compactació 
amb la línia aèria de 25kV en 2.871m. 

El CILMA proposa 19,5 km de línia, dels 
quals 3,5 km són soterrats; la compactació 

al màxim amb les infraestructures existents; 
el desmantellament de 4,7 km de corredor 
de línia de mitja tensió i 1,5 km d’alta 
tensió; la reposició de les línies en aeri 
compactades o soterrades i la reposició 
d‘1,6 km de línia de 110kV i d’1,5 km de 
25kV. També aposta pel reaprofitament de 
les torres.  
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El CILMA i l’Ajuntament de Lloret van 
organitzar, el 16 d’octubre, la II Jornada 
Municipis gironins contra el canvi 
climàtic, i va aplegar un bon nombre de 
representants polítics i tècnics dels ens 
locals de les comarques de Girona per 
discutir i avaluar quin model cal seguir 
i intercanviar experiències. Entre les 
conclusions a les quals es van arribar, 
destaca la idea d’aconseguir recursos 
(principalment de la Unió Europea) per 
posar en marxa els nombrosos projectes 
que els ajuntaments tenen plantejats. 
“Tenim la teoria feta, ara cal passar a 
la pràctica”, va assegurar Jordi Mulà, 
vicepresident del CILMA. La jornada 

va comptar amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona, de la Generalitat de 
Catalunya, de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, de la Diputació de Barcelona 
i dels Ajuntaments de Girona i Figueres, 
entre altres.

Durant la jornada es va constatar la feina 
que s’ha avançant a les comarques de 
Girona en la lluita contra el canvi climàtic. 
De fet, la demarcació de Girona compta 
amb un 90% dels municipis que tenen 
redactada la seva Agenda 21. D’idees i 
projectes sobre la taula n’hi ha molts, però 
calen els recursos necessaris per dur-los 
a terme. Per això, els ajuntaments, a través 

del CILMA, volen treballar per aconseguir 
fons del Banc Europeu d’Inversions, que 
treurà una línia de finançament amb cost 
0 per a projectes de lluita contra el canvi 
climàtic. En el transcurs de la jornada es 
va constatar que hi ha molts projectes 
vàlids però el que cal ara és donar un 
suport més pràctic als ens locals. A més, 
es va posar sobre la taula que l’oportunitat 
de finançament per a aquests tipus de 
projectes és també una oportunitat de 
negoci, ja que es poden desenvolupar 
noves tecnologies i crear llocs de treball. 
Per això cal que els ens locals s’uneixin 
per demanar les línies de finançament i 
d’assessorament existents. 

El CILMA aposta per aconseguir 
recursos i fomentar la posada en marxa 
d’accions contra el canvi climàtic

  
Més de vint ens locals 
gironins participen en un curs 
de formació per prevenir la 
contaminació lumínica 

Un total de 23 representants de 
diferents ens locals de les comarques 
de Girona van participar en el curs 
de formació La prevenció de la 
contaminació lumínica a Catalunya: 
el paper dels municipis, que organitza 
el CILMA. L’objectiu d’aquest curs era 
donar a conèixer la normativa actual, 
que atribueix als municipis un gran 
nombre de competències i obligacions 
que no sempre són conegudes pels ens 
locals. Per això, el curs va aprofundir en 
diferents aspectes de la llei, així com 
quin suport tenen els municipis a l’hora 
d’afrontar totes les mesures per lluitar 
contra la contaminació lumínica. El curs 
va cloure amb una sortida al capvespre 
a la ciutat de Girona per conèixer de 
manera pràctica aspectes tècnics de 
la contaminació lumínica, així com 
exemples de gestió de l’enllumenat 
públic.

Actuacions per 
mitigar els 
efectes nocius 
del soroll, la
pols i les olors 
El CILMA ha elaborat un catàleg 
dirigit als ens locals sobre propostes 
concretes d’actuació per al control i la 
mitigació de la contaminació per soroll, 
pols i olors, amb la principal normativa 
relacionada. Les propostes s’ofereixen 
en format fitxes (20 en total) les quals 
presenten de manera sintètica les 
accions que es poden emprendre des 
de l’àmbit local i que es consideren a 
priori més eficaces. 

La informació continguda en aquestes 
fitxes pretén orientar als tècnics i/o 
polítics locals a l’hora d’emprendre les 
accions que considerin més prioritàries 
i que millor s’adaptin a la seva realitat 
social i disponibilitat econòmica. 
Les accions que es proposen són 
directes, de tipus normatiu i de 
sensibilització i educació ambiental.

Aquesta és una de les conclusions de la Jornada celebrada a Lloret  de Mar a mitjans d’octubre

Assistents al curs durant la sortida pràctica.
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El Consell d’Iniciatives Locals pel Medi 
Ambient (CILMA), des de les primeres 
consideracions sobre la necessitat o no 
d’una línia de Molt Alta Tensió (MAT) a 
les comarques de Girona, ha exercit un 
paper central en l’aportació de dades 
fonamentades de caràcter tècnic i 
econòmic. Aquestes dades, contingudes 
en estudis encomanats a diferents 
experts, i les reunions mantingudes amb 
especialistes han enriquit un debat del tot 
necessari. El CILMA ha aportat informació 
de qualitat imprescindible a l’argumentació 
per tal d’arribar a un consens i a una 
solució tècnica funcional i respectuosa 
per a tothom. 

No es tracta de discutir sobre la 
necessitat de la línia de MAT, sinó de la 
viabilitat del seu soterrament integral a les 
comarques de Girona aprofitant corredors 

d’infraestructures existents i planificats. 

En aquesta recta final del procés de 
decisió, el CILMA vol presentar la seva 
proposta de soterrament, els seus 
avantatges i inconvenients i també es vol 
fer palès que no existeix cap inviabilitat 
tècnica en soterrar en corrent altern la 
línia de MAT de 400kV i doble circuit entre 
Bescanó i Santa Llogaia mitjançant cable 
aïllat XLPE. També es proposa aplicar la 
mateixa solució de soterrament al ramal 
de Riudarenes. 

Amb aquesta intenció, el CILMA va elaborar 
un informe que pretén, doncs, sintetitzar 
la informació generada, documentar 
al màxim la viabilitat del soterrament, i 
defensar aquesta alternativa davant la 
solució convencional aèria proposada per 
Red Eléctrica de España (REE). 

La viabilitat
del soterrament 
de la MAT a les 
comarques de 
Girona
Aquest reportatge analitza la viabilitat del soterrament en corrent altern amb cable aïllat XLPE de la línia de Molt 
Alta Tensió de 400 kV doble circuït, en el tram de Santa Llogaia d’Àlguema-Bescanó i ramal Riudarenes

Els dos plantejaments: la solució aèria de REE i la soterrada del CILMA
REE proposa una solució totalment aèria en corrent altern de 400kV doble circuit (DC) d’aproximadament 40 km des de la subestació 
de conversió (corrent continu/altern) de Santa Llogaia fins a Bescanó. També preveu una subestació intermediària de 400kV a Sant 
Julià de Ramis (Medinyà), situada a uns 5 km de la subestació de 220kV existent de Juià. REE contempla el desmantellament parcial 
de la línia existent de línia de MAT de 220kV DC entre l’actual subestació de Vic i la subestació projectada de Bescanó. La proposta 
de REE pel ramal de Riudarenes és idèntica i consisteix en un ramal d’aproximadament 20km de 400kV DC. 
REE preveu que les subestacions de 400kV siguin del tipus convencional aïllades amb aire, AIS (Air Insulated Switchgear), que són, 
segons l’estudi de MOST Enginyers, les més impactants i les que necessiten ocupar més territori per a la seva implantació. 

Segons les conclusions 
de l’informe encarregat 
pel CILMA, es proposa 
soterrar les línies en 
tramitació, mitjançant 
cable aïllat XLPE, eli-
minar la subestació de 
Sant Julià de Ramis, i 
ampliar a 400kV la sub-
estació existent de Juià, 
ara de 220kV.
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Segons les conclusions de l’informe 
de Fractàlia de l’any 2008, es proposa 
soterrar en corrent altern les línies en 
tramitació, mitjançant cable aïllat XLPE, 
eliminar la subestació de Sant Julià de 
Ramis, i ampliar a 400kV la subestació 
existent de Juià, ara de 220kV. També 
es proposa el desmantellament total 
des de Vic fins a Juià de l’actual línia 
de MAT de 220kV DC Vic-Bescanó-
Juià. Per compensar l’augment de 
tensió a 400kV de la subestació de 
Juià, es proposa compactar la totalitat 
de les instal·lacions, utilitzant tècniques 
modernes d’aïllament gasós GIS (Gas 
Insulated Switchgear) per no ampliar 
la superfície de l’actual subestació. 
Aquestes tècniques, descrites en 
l’estudi de MOST Enginyers, permeten 
compactar fins a 70% l’àrea necessària 
per a la implantació d’una subestació. 
A més, es proposa estendre aquesta 
tecnologia a les altres subestacions. 

Com a millora, la proposta del CILMA 
contempla també la compactació i el 
soterrament d’altres línies d’alta tensió 
que comparteixen el seu recorregut. En 
particular es proposa compactar la línia 
de 110/132kV DC que connecta la 
subestació de Figueres i la subestació 
de Juià, en el cas que no es pugui 
eliminar. 

La connexió entre Santa Llogaia i 
Bescanó i el ramal de Riudarenes 
s’han de realitzar en corrent altern 
a causa de les característiques 
intrínseques dels trams en qüestió i 
de les necessitats del sistema. En un 
soterrament a 400kV en corrent altern, 
la compensació de l’energia reactiva es 
fa necessària quan la longitud supera 
10 km. Pel que fa als materials, la 
tecnologia a emprar en un soterrament 
d’aquestes característiques seria la 
d’aïllament amb XLPE.

Pel que fa al traçat, no es contempla 
el soterrament de la línia de MAT 
pel mateix corredor de la línia aèria 
presentat per REE. El fet de soterrar 
permet minimitzar corredors de pas, 
aprofitar infraestructures existents 
(i en aquest cas planificades i/o en 
execució), i donar major flexibilitat al 
traçat.

Figura 1 - Esquema de la 
proposta de REE. S’ha 
inclòs en l’esquema de 
transport de REE dues línies 
de distribució de FECSA, 
ja que en la proposta del 
CILMA s’aconsella la 
compactació d’aquestes 
línies amb la línia de MAT. 

Font: MOST ENGINYERS SL.

Figura 2  - Esquema de la 
proposta del CILMA.

Font: MOST ENGINYERS SL.

Figura 3 - Superposició de 
les propostes del CILMA i 
de REE.

Font: MOST ENGINYERS SL.
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Viabilitat elèctrica

Aquest apartat està principalment 
fonamentat per l’assessorament i l’informe 
dels experts consultors del Taller d’Estudis 
Palop -TEP i dels tècnics del grup General 
Cable, Silec Cable.

Per tal de provar la viabilitat elèctrica, s’ha 
començat per demostrar que es poden 
aconseguir múltiples solucions soterrades 
equivalents a la solució aèria de REE, pel 
que fa a capacitat de transport d’energia. 
En la primera part de l’informe de TEP 
concreta i proposa possibles solucions 
de rases tipus o “camins de cables” que 
complirien amb els requisits elèctrics 
de REE, especificant dimensions per a 
una instal·lació en rasa o en galeria. El 
TEP també ha estimat les necessitats de 
compensació d’energia reactiva dels cables 
soterrats i ha clarificat que sí és possible 
soterrar la línia de MAT entre Santa Llogaia 
d’Àlguema i Bescanó sense necessitat de 
crear una nova subestació intermediària 
de compensació d’energia reactiva a 
Ramis (Medinyà). La compensació s’ha 
d’anar distribuint al llarg del recorregut, i 
al límit es pot repartir als extrems de cada 
tram soterrat.  El denominat “camí dels 
cables” (determinat per TEP) és la secció 
tipus estrictament necessària calculada de 
forma que ha de permetre que la solució 
amb cables soterrats porti una capacitat 
de transport equivalent a la de la línia aèria 
prevista (2.441MVA per circuit segons 
la tramitació administrativa de REE 
Exp.10.734/2008). 

Capacitat de transport
La capacitat de transport d’una 
instal·lació amb cables soterrats és funció 
principalment de la profunditat, de la 
disposició dels cables, de la distància 
entre fases, de la distància entre circuits i 
del diàmetre dels cables. TEP ha estudiat 
aquestes variables per assolir solucions 
que compleixin amb la capacitat de 
transport desitjada. Aquest exercici s’ha 
dut a terme per a instal·lacions en rasa 
(directament o amb conductes) i per a una 
instal·lació en galeria mitjançant un calaix 
de formigó. 

TEP ha conclòs que es necessitarien, com 
a solució equivalent, dues ternes de cables 
soterrats per circuit (dos tricables per 2, 

és a dir 12 cables) per assolir la potència 
de transport prescrita per REE. Aquests 
cables tindrien una secció de conductor 
de coure de 2.500 mm2 i un aïllament 
XLPE de 27 mm. El diàmetre exterior 
de cadascun dels 12 cables necessaris 
seria de 149 mm. El cable prescrit es 
presenta en la Figura 1. Per tant, podem 
afirmar que existeixen actualment cables 
amb les característiques adequades per 
a un soterrament d’aquesta magnitud. 
No es preveuen problemes de fabricació, 
subministrament o instal·lació. 

Si s’opta per una solució en rasa dels 
cables soterrats, es necessitarien 50 cm 
de distància entre cables i 1 m de distància 
entre ternes, considerant una disposició 
horitzontal dels 12 cables. Si es mantenen 
4 m entre els circuits (per garantir la seva 
independència en cas de manteniment 
o incident) i es disposa d’una distància 
de seguretat  d’1 m per banda, TEP ha 
conclòs que l’ample mínim del “camí de 
cables” en rasa seria de 12 m. 

TEP ha considerat una profunditat de 
rasa conservadora de 2 m a l’eix dels 
cables1, mantenint-se sempre al costat 
de la seguretat. Es recomana col·locar 
els cables soterrats en conductes, ja que 
l’increment de cost no és significant en 
front dels beneficis adquiribles (instal·lació 
i manteniment). Aquests conductes serien 
d’aproximadament 30 cm de diàmetre. 
Segons l’estudi de traçat i obra civil, si es 
projectés una solució de cables soterrats 
instal·lats en galeria, el calaix hauria de 
tenir unes mides interiors de 2,20 m 
d’alçada i 2,10 m d’ample aproximadament. 
A l’interior del calaix, es proposa que 

els cables soterrats estiguin disposats 
verticalment, amb un circuit (dues ternes) 
per banda. En un mateix circuit, les ternes 
anirien separades per una paret de 10 
cm de gruix i ambdós circuits estarien 
separats 10 cm de les parets interiors 
de la galeria. La part central del calaix es 
disposaria com a zona d’accés al personal 
complint amb les normes vigents. 

L’oferta de General Cable
El Grup General Cable també ha estudiat 
el soterrament de la línia de MAT en rasa 
amb conductes i ha aportat una oferta 
tècnica preliminar. S’hi defineixen les 
arquetes d’empalmament necessàries 
cada 500 m 2 i les seves dimensions serien 
en planta de 15 m x 2 m, fet que coincideix 
aproximadament amb les informacions 
aportades per TEP.

A més, General Cable ha descrit com 
serien els terminals dels cables soterrats, 
les juntes, les arquetes de posada a terra 
o el necessari “cross-bonding”3. 

La configuració que minimitza els efectes 
electromagnètics és la disposició dels 
tricables en trèvol. Com que s’escurça 
la distància entre les fases, es redueix 
la capacitat tèrmica màxima, però es 
minimitzen els camps magnètics i l’ample 
del “camí de cables” es redueix a 8 m. 
TEP ha conclòs que aquesta solució seria 
possible fins a una potència de 970MVA 
per tricable (1.940 MVA per circuit), o 
sigui que només s’arribaria a l 80% de la

Figura 4 – SIPRELEC HT 2500 
mm²  Cu 400 kV Cu wires+ Alu 0.8  
G.PEHD: cable prescrit per General 
Cable en diàmetre exterior de 149mm. 
Font: GENERAL CABLE. 

Figura 5 – Esquema del “cross-
bonding” en arqueta registrable. Font: 

General Cable. 
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capacitat exigida per REE a la 
documentació administrativa consultada.

Ara bé, aquesta solució seria possible 
si REE ajustés la capacitat de transport 
exigida. Segons l’informe de TEP, fins i tot 
una línia aèria (per exemple la quàdruplex 
cardinal) difícilment compliria amb 
aquesta capacitat, ja que a igualtat de 
caiguda de tensió la càrrega admissible 
en la línia aèria seria inferior a la del cable 
soterrat. Les prescripcions de REE pel 
que fa a capacitat de transport fan que les 
solucions equivalents amb cables soterrats 
hagin de ser molt més conservadores, 
perquè és la capacitat tèrmica màxima la 
que condiciona el disseny de la solució 
soterrada, contràriament al que succeeix 
amb la solució aèria (és la caiguda de 
tensió que limita el seu disseny). 

(1) Consultant la bibliografia especialitzada del Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE), s’ha constatat l’adopció de profunditats de rasa inferiors en 

situacions similars, generalment d’1,5 m. Ajustar la profunditat facilitaria l’execució i disminuiria els costos directes de l’obra civil d’una solució en rasa. En tot cas, aquest 

aspecte s’haurà de determinar en els projectes constructius. De la mateixa forma, es podria estudiar amb més detall la disminució de les distàncies considerades que no 

influeixen en la capacitat de transport, com són les distàncies de seguretat a banda i banda (1 m x 2) o la distància d’independització dels dos circuits (4m).
(2)Segons l’informe de TEP aquesta distància es podria augmentar fina a 800 m en casos especials. El transport de les bobines s’hauria de realitzar mitjançant un camió 

amb gòndola per maximitzar la distància. 
(3) El “cross-bonding” – encreuament  de les pantalles entre els tres cables de la terna

Figura 6 – Esquema de la compensació amb reactàncies. Font: MOST 

ENGINYERS SL.

Reducció de corrent útil
Un altre aspecte a considerar en línies 
soterrades en corrent altern és la reducció 
del corrent útil dels cables soterrats 
a causa del corrent capacitiu existent 
entre pantalla i conductor. Per línies de 
grans longituds – més de 10 km - es 
necessita compensar aquest efecte i 
instal·lar reactàncies de compensació que 
anul·lin els efectes induïts. Segons els 
càlculs de TEP, s’estima que la potència 
total a compensar seria de 12,5 MVAr/
km aproximadament i per tricable, o sigui 
d’aproximadament 800 MVAr a compensar 
a la subestació de Santa Llogaia i Bescanó, 
i 600 MVAr a la subestació de Juià o 
de Riudarenes. Per prudència i sense 
garanties pel que fa a les condicions 
d’explotació de REE, TEP ha proposat 
repartir les reactàncies de compensació 
com a mínim de forma equitativa en les 
subestacions extremes de cadascú dels 
trams soterrats. Això implicaria preveure 
la compensació d’aproximadament 600 
MVAr en una subestació de compensació 
al començament del soterrament del 
ramal de Riudarenes. La Figura 6 il·lustra 
la proposta de compensació estudiada.

Segons l’informe de Silec, l’augment 
d’ocupació que suposaria la compensació 
d’energia reactiva seria d’aproximadament 
1.500 a 2.000m2, que representa un 
increment de com a màxim  un 5% de 
la superfície de les subestacions de 
transformació previstes. Part d’aquesta 
superfície, i eventualment tota, es podria 
interioritzar amb la implantació de la 
tecnologia adequada. 

Altres conclusions interessants a les quals 
ha arribat TEP són les següents: 

· en situació de màxima càrrega, les 
pèrdues de la solució aèria són tres 
vegades superiors a les de la solució 
soterrada amb cables en rasa; 

· en cas d’instal·lar els cables en galeria, 
només es necessita ventilació forçada 
si la carrega tèrmica supera el 82% 
de la capacitat del conjunt dels cables 
soterrats. 

· considerant les longituds involucrades, 
l’efecte més important a compensar és 
el “Ferranti”, és a dir, l’elevació excessiva 
de la tensió en algunes condicions 
d’explotació de la xarxa. S’han de preveure 
descarregadors de tensió adequats en les 
transicions. 

Les avaries que eventualment podrien 
ocórrer en una solució soterrada se 
situarien molt probablement a les cambres 
d’empalmament, fet que facilitaria la seva 
reparació i localització. No obstant això, cal 
tenir en compte que el temps de reparació 
pot ser superior a un dia, i que durant aquest 
temps s’indisponibilitza el circuit avariat. 
Cal mencionar que els cables soterrats 
no estan sotmesos a les faltes transitòries 
a les quals estan exposades de forma 
constant les línies aèries, fins i tot tenint en 
compte el seu reenganxament automàtic.
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Amb relació al plantejament de realitzar 
les subestacions amb la tecnologia GIS 
segons l’informe de minimitzció  d’impactes 
ocasionats per subestacions, TEP dóna 
suport al fet que existeix tecnologia per 
construir subestacions amb aparellatge 
de protecció i maniobra en el subsòl per 
aquest nivell de tensió, i que no hi hauria 
cap impediment tècnic en adoptar aquesta 
solució. Aquesta tecnologia permetria, 
entre d’altres, compensar el fet que s’hagi 
d’ampliar l’actual subestació de Juià a 
400kV per permetre l’eliminació de la 
subestació de Ramis. Compactant i dotant 
l’actual subestació de Juià amb les millors 
tecnologies, s’hi podria instal·lar el nou parc 
de 400kV sense necessitat d’ampliació. 

A més, l’impacte visual de la subestació 
de Juià podria disminuir dràsticament si 
els parcs se soterressin o com a mínim 
s’interioritzessin. 

Exemples de subestacions
Els exemples de subestacions GIS són 
exhaustius i es poden trobar subestacions 
de 220kV i 400kV arreu del món. Tot i que 
se soterren les subestacions principalment 
en zones urbanes, s’aplica també en 
zones rurals ambientalment sensibles i 
generalment associades a un soterrament 
de les línies.

Pel que fa al soterrament del tram Santa 
Llogaia-Juià-Bescanó considerant la 

conversió corrent continu/altern (CC/CA) 
previst a la subestació de Santa Llogaia 
d’Àlguema, s’estima que la conversió 
no incompatibilitza el soterrament en 
CA proposat pel CILMA. Existeixen 
dispositius electrònics que milloren la 
capacitat per aportar transitòriament la 
potència de curt circuit que pugui ser 
necessària. El tipus de dispositius depèn 
de la tecnologia emprada en la conversió 
CC/CA. Actualment existeixen elements  
que controlen l’estabilitat, dirigeixen la 
potència, converteixen l’angle de fase per 
l’estabilitat, controlen la tensió, la freqüència 
i el flux d’energia (FACTS).     

En una solució soterrada, l’obra civil té una 
importància primordial. A més de l’espai 
necessari pel pas dels cables soterrats, 
s’han de trobar corredors addicionals per 
a la realització de les obres i l’accés per-
manent a les arquetes d’empalmament. 
La seva definició és més subjectiva i 
és principalment funció de les exigèn-
cies d’explotació, del tipus i metodologia 
d’instal·lació. Es poden minimitzar els am-
ples necessaris utilitzant els mètodes cons-
tructius adequats. Com a criteri principal, 
s’ha proposat instal·lar els cables soterrats 
de la línia de MAT en galeria per la zona de 
domini públic quan segueixen corredors 

d’infraestructures. D’aquesta forma no cal-
dria expropiar ja que la zona de domini pú-
blic de les infraestructures ja ho està. En 
aquest sentit, s’ha proposat soterrar el tram 
Santa Llogaia-Juià-Bescanó en galeria.

Pel que fa al ramal de Riudarenes, s’ha pro-
posat realitzar-lo parcialment en rasa amb 
conductes, ja que en aproximadament 5 km 
no seguirà cap infraestructura planificada. 

Tant la solució en calaix com la solució 
amb conductes formigonats en rasa, tenen 
prou resistència mecànica per suportar el 
trànsit rodat pesat i permetrien la realitza-

ció de l’obra civil de manera independent 
a la resta d’operacions (estesa dels cables 
soterrats i empalmaments a les arquetes). 

D’aquesta forma, un cop realitzada l’obra 
civil es podrien estendre els cables des 
de les arquetes d’empalmament, sen-
se necessitat de realitzar l’estesa amb 
les rases obertes en corredors paral·lels. 

Existeixen mètodes constructius adaptats 
a totes les situacions previsibles. Cal fer 
especial menció al desenvolupament que 
està tenint el mètode de perforació ho-
ritzontal dirigida, ideal per al pas dels rius

Foto 1 – Exemple d’un reactor trifàsic 
de 400 kV i 160 MVAr de dimensions 
9x6x9 m i 160 tones de pes. S’estima 
que es necessitarien de 3 a 4 reactors 
com aquest per circuit i per subestació 
d’extremitat.  Font: CIGRE

Foto 2 – Subestació de Baqueira (Endesa) a la Vall d’Aran situada als peus de les 
pistes d’esquí i perfectament integrada. És un exemple de subestació de molt alta 
tensió interioritzada amb la tecnologia GIS. Font: JT08 CIGRE 

Viabilitat constructiva
Aquest apartat està principalment fonamentat per l’estudi dels experts consultors en obra civil de MOST Enginyers, SL.
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Fluvià i Ter, l’AP-7 o l’A-2, així com a 
l’empenta oleodinàmica indicada pels 
encreuaments amb el TAV o l’Eix Trans-
versal Ferroviari. Altres mètodes propis de 
l’execució de túnels es podrien arribar a 
considerar de forma més limitada. Com a 
alternativa, es poden subjectar els cables 
sota els taulers de ponts o viaductes exis-
tents quan es necessiti passar sobre una 
riera, una carretera o una línia de ferroca-
rril. 

Segons el fabricant General Cable i la 
bibliografia especialitzada consultada, és 
possible tècnicament instal·lar cables so-
terrats en pous verticals, en zones de forts 
pendents o en talussos abruptes prenent 
les precaucions habituals.

Cal plantejar la possibilitat de compartir 
les zones d’afectació de les diferents in-
fraestructures existents (TGV, AP-7, A-2, 
C-25, etc.). Així, s’hauria de plantejar apro-
fitar les zones de protecció i en particular 
la de domini públic per tal d’anul·lar cos-
tos d’expropiacions i d’indemnitzacions, 
limitar l’ocupació territorial, i en definitiva 
compactar. Per aconseguir-ho, cal dema-

nar a les Administracions competents les 
autoritzacions corresponents i previstes 
per la Llei. L’informe jurídic dóna suport a 
la viabilitat de la proposta de soterrament 
per la zona de domini públic o de servitud 
de les infraestructures. En el cas de les 
carreteres, l’autorització en zona de domini 
públic és de caràcter discrecional per part 
del Ministeri i es contempla de forma ex-
cepcional. D’altra banda, sembla clar que 
no hauria d’existir cap problema per em-
plaçar la línia subterrània de MAT en zona 
de servitud, atès que les obres són plena-
ment compatibles amb la seguretat vial.

Segons el Reglament d’Alta Tensió i con-
siderant les solucions proposades, l’ample 
de servitud del soterrament per a una 
instal·lació en rasa seria d’aproximadament 
16 m i la del calaix l’hauria de determinar 
REE. Es preveu que l’ample de servitud 
d’una solució en calaix se situï, com a 
molt, al voltant de 8 m. El calaix entraria 
perfectament dintre de la zona de domini 
públic de, per exemple, l’AP-7 que és pre-
cisament de 8 m segons la Llei de Carre-
teres vigent. 

Foto 3 – Exemple d’instal·lació en 
calaix de cables soterrats en zones 
rurals. Font: Jicable i CIGRE. 

Figura 7 – Rasa tipus proposada per a una instal·lació en rasa amb 
conductes de 30 cm de diàmetre, segons informe.
Font: MOST ENGINYERS SL.

Figura 8 – Rasa tipus proposada per a una 
instal·lació en galeria amb i sense estintolament 
segons informe. Font: MOST ENGINYERS SL. 

Foto 4 – Exemple amb la utilització de 
ponts i viaductes. Font: Jicable i CIGRE. 

Des del punt de vista constructiu, s’ha 
conclòs que: 
- Existeix una abundància de metodo-
logies constructives per materialitzar 
el soterrament de la MAT a les comar-
ques gironines.

- Les tecnologies existents que perme-
ten superar punts singulars (rius, ca-
rreteres, altres infraestructures, etc...) 
sense l’obertura de rasa són ben cone-
gudes i són les mateixes que s’empren 
per implantar nombrosos altres serveis 
soterrats; a cada obstacle i tipus de sòl 
correspon una tècnica més apropiada.

- Existeixen corredors d’infraestructures 
aprofitables com ara el del TGV, l’AP-7, 
la C-25, l’A-2 o l’Eix Transversal Ferro-
viari.

- L’ample necessari lliure per tal de 
realitzar les obres de soterrament a cel 
obert es pot estimar entre 10 i 15 m i 
l’ample de servitud entre 8 i 16 m.
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Des del punt vista mediambiental, la viabilitat se 
sustenta en l’informe del físic Daniel Depris, que 
apunta els principals impactes mediambientals 
ocasionats per una línia de MAT d’aquesta na-
tura, i l’informe de Fractàlia-La Copa, especial-
ment interessant per valorar les afeccions del 
ramal aeri de Riudarenes plantejat per REE. És 
evident que el soterrament millora ambiental-
ment la solució, ja que en definitiva és la seva 
principal justificació: se soterra mundialment per 
evitar els impactes de les torres aèries. 

De l’informe de D. Depris destaquen sobre-
tot inconvenients mediambientals de les línies 
aèries com ara els perills d’electrocució i elec-
trització, els potencials accidents i incidents 
sobre els béns i les persones, la vulnerabilitat a 
les inclemències meteorològiques, accidentals, 
vandàliques i terroristes. S’incideix també so-
bre l’augment del risc d’incendis associat a les 
línies aèries en zones boscoses, principalment 
important en aquests temps d’inestabilitat i de 
canvi climàtic. Per contra, la solució soterrada 
amb cables és pràcticament invulnerable des 
d’aquests punts de vista i permet fins i tot actuar 
com a tallafocs en la proliferació dels incendis. 
L’exposició de les línies aèries constitueix el seu 
major inconvenient i resumeix la seva vulnerabi-
litat i al mateix temps perillositat. 

Depris ha explicat que la ionització de l’aire 
(l’anomenat efecte corona) té repercussions 
nocives per a la salut provocades per la conta-
minació acústica i la contaminació química sub-
jacent de les línies aèries de molt alta tensió. En 
la seva gran mesura, el corredor deixat pel pas 
del soterrament dels cables es podria aprofitar 
per completar la xarxa de vies verdes de Girona 
i actuar com a element vertebrador polivalent 
que faciliti les connexions. Es donaria així un ús 
de connexió social a la zona de servitud de pas 
de la canalització de cables, potenciant els pas-
sejos a peu o en bici. 

El corredor deixat pel soterrament es podria 
aprofitar com a zona de pastura o fins i tot, com a 
via de servei que s’integraria perfectament en el 

mosaic agroforestal del territori afectat. També-
serviria d’accés a les arquetes d’empalmaments, 
ja que els mètodes d’instal·lació seleccionats 
suportarien aquestes càrregues. Un bon dis-
seny complint amb els límits del camps electro-
magnètics en superfície, fa compatible aquests 
usos en el corredor deixat per la línia de MAT. Es 
recorda que generalment en zones urbanes les 
línies de MAT passen per carrers altament tran-
sitables. Segons diferents experts consultats, no 
seria necessari ni el tancament ni l’asfaltatge del 
corredor de pas dels cables soterrats. 

Pel que fa al tram Santa Llogaia-Bescanó, que 
discorre en gran mesura per les comarques de 
l’Alt Empordà, del Pla de l’Estany i del Gironès, 
és obvi que la conca visual de les torres de 
400kV de doble circuit seria enorme i que no 
s’ha de perdre de vista que el principal motor de 
l’economia local rau en les activitats turístiques.

Diferents hàbitats d’interès
Es conclou en l’informe de Fractàlia-La Copa 
que hi ha una gran diversitat d’ambients a 
l’àmbit afectat per la línia aèria plantejada per 
REE del ramal de Riudarenes, tant mediterranis 
com de zones més humides, creant un mosaic 
d’hàbitats molt interessant en el context medi-
terrani. S’hi troben hàbitats d’interès comunitari 
no prioritari com ara suredes, alzinars i carras-
cars o castanyedes, juntament amb hàbitats de 
caire centreeuropeu com rouredes o ambients 
aquàtics; hàbitats d’interès comunitari prioritaris 
com les vernedes, presents a tots els cursos 
fluvials; i hàbitats rars a Catalunya com són les 
rouredes de roure Africà. 

Tots aquests ambients es poden veure afectats 
pel pas de la línia aèria plantejada, ja sigui per 
destrucció, malmetement o col·lapse en el cas 
dels ambients fluvials, per acumulació de ma-
terials derivats de la col·locació de les torres. La 
fauna es troba representada per tots els grups 
animals, i gairebé tots ells amb espècies prote-
gides d’aus, tant nidificants com migratòries. Cal 
destacar l’afectació sobre una ruta migratòria 
que utilitzen un gran nombre d’espècies com el 

xoriguer, l’esparver cendrós, el ballester, l’oreneta 
o el falciot, entre molts d’altres. Existeixen vàries 
zones de cria, com el Puigsardina on cria l’àguila 
marcenca (Circaetus gallicus), la Serra del Ba-
gissot on cria el falcó peregrí (Falco peregrinus) 
i el duc (Bubo bubo), o altres zones dels voltants 
on crien l’aligot vesper (Pernis apivorus) o el 
falcó mostatxut (Falco subbuteo). També hi ha 
espècies que nidifiquen a la zona de Guilleries 
interior, però que utilitzen l’àrea d’estudi com a 
zona de campetx, com el voltor comú (Gyps 
fulvus) o l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 
A nivell patrimonial es destaca com a principal 
afectat per la línia de MAT del ramal de Riuda-
renes, el Santuari d’Argimon que s’ha construït a 
prop de les runes del castell medieval d’Argimon 
i de la torre de l’Esparra. 

El mosaic d’hàbitats posseeix un valor 
d’existència i paisatgístic considerable, tant va-
luós com el dels Pirineus. En el tram de la in-
terconnexió Baixàs - Santa Llogaia el medi ha 
justificat l’augment exorbitant del preu de la in-
terconnexió donant pas a una solució soterrada 
de 20 M€/km (incloent-hi les subestacions de 
conversió CC/CA). Aquesta valoració es detalla 
en l’apartat de viabilitat econòmica. Pel que fa al 
medi, el soterrament de la MAT es pot resumir 
a l’impacte de l’obra civil com qualsevol altra in-
fraestructura, impacte moderat i en funció dels 
mètodes d’instal·lació, provisori i reversible.

Pel que fa a les mesures correctores a preveure 
durant l’execució de les obres, aquestes haurien 
de potenciar la integració paisatgística, tot i que 
el pas per infraestructures minimitza aquesta 
necessitat. S’haurà de vetllar per integrar tots els 
elements necessaris al soterrament (ventilació 
en galeria, subestacions de compensació, etc), 
desdibuixar la traça del corredor pel seu pas per 
zones boscoses, mantenir els relleus i prendre 
les mesures per evitar, per exemple, l’erosió po-
tencial del sòl durant les obres. Pel que fa al pas 
del soterrament mitjançant zones forestals, es 
considera admissible sempre que no existeixin 
corredors més adients i sempre que s’aprofiti 
carenes, conreus, pistes forestals, etc. 

Viabilitat mediambiental

Foto 5 – Vistes del santuari d’Argimon i de l’Esparra. Font: diverses. 
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Viabilitat d’implantació territorial

Viabilitat econòmica

Pel que fa a la implantació territorial, s’ha 
proposat una possible solució de pas seguint 
corredors d’infraestructures disponibles. En 
l’informe de traçat i obra civil es pot trobar 
una proposta preliminar de traçat a l’escala 
1:30.000.  Es pretén il·lustrar les possibilitats 
d’utilització de corredors d’infraestructures 
existents i d’identificar-los per trams. No 
obstant això, s’és conscient de la necessitat 
d’analitzar a una escala de detall aspectes 
com els pendents, les afeccions, la planifica-
ció, la geologia, les obres de fàbrica, etc. Amb 
aquests elements, s’ha intentat arribar a unes 
xifres més ajustades del que podria costar 
el soterrament, considerant unes longituds 
de cables soterrats definides per un traçat 
i unes seccions tipus definides pels càlculs 
elèctrics i les necessitats de les obres.

En el tram Santa Llogaia-Bescanó se segui-
ria principalment l’A-2 i l’AP-7 fins a Sant Ju-
lià de Ramis, i el desdoblament de la variant 
de Bordils, Celrà i Medinyà pràcticament fins 
a la subestació de Juià. De Sant Julià de Ra-
mis fins a Salt se seguiria aproximadament 
el corredor de l’AP-7 i a partir d’allà i fins a la 
subestació de Bescanó es podrien compac-
tar els cables soterrats en el recorregut que 
sigui possible amb les obres de millora de 
la N-141e. També com a millora, es propo-

sa compactar i soterrar amb la línia de MAT 
la de 132 kV doble circuit entre Figueres i 
Juià. La realització del soterrament de la lí-
nia de MAT en galeria permetria, a més, no 
multiplicar les rases i la servitud d’afectació 
en cas de compactació amb altres línies. Així, 
es proposa desmantellar l’actual línia aèria 
de 132 kV doble circuit Figueres-Juià que 
representa uns 20 km d’afetació actual al te-
rritori. El benefici social del desmantellament 
d’aquesta línia compensa els costos de des-
mantellament i soterrament si es considera 
que el seu impacte en el territori és tant sols 
un 50% del d’una línia de 400kV.

Pel que fa al soterrament del ramal de Riu-
darenes, s’ha proposat aprofitar els corre-
dors de la C-25, del TAV i de l’Eix Transversal 
Ferroviari. Per anar a buscar el corredor de 
l’Eix Transversal Ferroviari i la C-25 des de la 
línia aèria de MAT Vic/Sentmenat-Bescanó, 
es planteja un tram soterrat instal·lat en rasa 
amb conductes d’aproximadament 5 km que 
aprofitaria pistes forestals, carenes i camins 
desforestats per on passen actualment al-
gunes línies aèries de distribució que abas-
teixen els masos aïllats. Aquestes, a més, es 
podrien compactar amb la línia de MAT. Es 
recorda que els espais naturals amb alt risc 
d’incendi forestal són justament les carenes. 

L’aprofitament de l’existència de pastures o 
d’antics conreus, i també de les nombroses 
pistes forestals i accessos que hi ha confor-
maria una franja contínua irregular d’espais 
oberts amb configuració d’un bosc adevesat; 
aquest sistema, a més, generaria una sèrie 
d’ecotons (o espais frontera) que incremen-
tarien la diversitat biològica i la riquesa pai-
satgística de l’entorn. Un cop a l’Eix Ferroviari 
Transversal se seguiria el corredor un parell 
de quilòmetres fins a trobar la C-25 fins a 
Santa Margarida. 

Des d’allà s’acompanyaria la traça del TAV 
fins a la subestació de Riudarenes. Aprofi-
tant el soterrament, es proposa el desman-
tellament i soterrament amb la MAT de part 
de la línia de 132 kV la Roca-Salt (7 km 
aproximadament), que es podria soterrar des 
de la C-25 fins a la subestació de Riudare-
nes. La compensació d’energia i la transició 
línia aèria-cables soterrats es materialitzaria 
en una subestació de compensació. Aques-
ta no implicaria un augment significatiu de 
l’impacte visual a causa de la seva super-
fície reduïda i considerant l’aplicació de les 
tecnologies més adequades i de les mesu-
res correctores i d’integració paisatgístiques 
descrites en l’informe de minimització dels 
impactes ocasionats per les subestacions.

En l’informe de traçat i obra civil s’han es-
timat els costos directes de la proposta de 
soterrament, especificant macropreus d’obra 
civil en funció del mètode d’instal·lació. Per 
tal de completar aquests costos s’ha comptat 
amb l’oferta econòmica de General Cable, de 
la qual se’n dedueix el preu per km del cable-
jat prescrit, material inclòs4. Es resumeix en 
la Taula 1, els costos directes assolits segons 
el mètode d’instal·lació. 
Es conclou, finalment, que soterrar la línia 
de MAT a les comarques de Girona valdria 
aproximadament 6 vegades més que la so-
lució aèria de REE si només es consideren 
costos d’inversió.
L’estudi econòmic realitzat per la Universitat 
de Girona inclòs en l’informe de Fractàlia 
contempla no només el càlcul dels costos 
directes o costos d’execució de les obres, 
sinó que també realitza una aproximació dels 

anomenats costos indirectes. Aquests són: la 
pèrdua de benestar de la població afectada 
per aquestes infraestructures per expropia-
cions, la pèrdua de valor dels terrenys i els 
habitatges afectats, l’impacte en les activitats 
econòmiques relacionades amb el turisme, 
l’impacte paisatgístic, etc. En aquest sentit, 
l’estudi xifra en aproximadament 2 M€/km 
la pèrdua mitjana de valor de les propietats 
(terrenys i habitatges) afectades pel traçat 
aeri. A més, s’han afegit costos d’explotació, 
manteniment i desmantellament de les línies 
segons la bibliografia consultada. D’aquesta 
manera s’obtenen el que anomenem “costos 
globals” de la nova infraestructura.
Si es consideren tots aquests costos, es re-
dueix substancialment la diferència entre el 
cost de la solució aèria i el de la solució so-
terrada, arribant a un factor de 2 en lloc de 6 
(veure Taula 2). 

Mètode d’instal·lació

Directament en rasa

En rasa amb conductes

Calaix de formigó

Altres mètodes: Perforació horitzontal dirigida, empenta 
oleodinàmica, túnels, etc...

Preu (M€/km)

6

6,6

7,5

> 9

Taula 1 –  Resum dels costos directes 
estimats segons el mètode d’instal-
lació considerat. MOST ENGINYERS SL. 

Taula 2 – Resum dels costos globals 
assolits pel conjunta de la línia MAT 
a les comarques gironines. MOST 

ENGINYERS SL. 

Longitud

Costos directes

Costos globals

REE 

60,1

94

1,6

255

4,2

Dif.

6,9

444

6

297

4,0

Dif.%

11

474

116

Factor x

1,1

5,7

2,2

CILMA 

67

538

8,0

552

8,2

km

M€
M€/km

M€
M€/km

(4)S’ha de puntualitzar que el preu del material principal del cable que és el coure té una fluctuació important.
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El cost directe i global del soterrament a 
les comarques de Girona s’estima en 8 
M€/km. El cost directe de la solució aèria 
s’estima en 1,6 M€/km i el seu cost glo-
bal s’estima en 4 M€/km. La diferència de 
cost global entre la dues solucions es si-
tuaria al voltant dels 4 M€/km.
A aquestes xifres cal afegir-hi encara un 
càlcul respecte al valor d’existència. Quan 
el comissari M. Monti va recomanar que 
el tram als Pirineus s’havia de soterrar en 
corrent continu, va atorgar indirectament 
un valor d’existència de més de 18 M€/
Km. Aquest és l’import que la UE està dis-

posada a pagar per preservar els Pirineus 
de l’impacte de la línia MAT aèria o el seu 
valor d’existència. Es recorda que el cost 
directe de la interconnexió s’estima en 20 
M€/km (incloent-hi les dues subestacions 
de conversió CC/CA). En aquest sentit, si 
a les comarques gironines se’ls atribuís 
un valor d’existència que fos tan sols d’un 
quart del valor què la UE ha atribuït als 
Pirineus, la millor opció ja seria el soterra-
ment de la MAT.
A més, es recorda que les dues subesta-
cions de conversions corrent continu-co-
rrent altern costaran aproximadament 600 
M€. Aquesta xifra, que no contempla incre-
ments a causa del soterrament, ja supera 
l’increment d’inversió inicial estimat pel so-
terrament de la línia de MAT al conjunt de 
les comarques gironines. 
Altres conceptes que s’han valorat com a 
millores són:
- El desmantellament i compactació de les 
línies existents aèries de 132kV suposaria 
un increment de 6% sobre el cost directe 
total del soterrament; 
- La utilització de la tecnologia GIS en to-
tes les subestacions previstes suposaria 
un increment de 5% sobre el cost directe 
total del soterrament. 

Viabilitat 
socio-
política
Tot i els arguments tècnics i econòmics 
aportats, les experiències passades han 
demostrat que soterrar o no una infraes-
tructura d’aquest tipus no és viable sense 
que hi hagi al darrera una voluntat social 
i política.
La voluntat política per sobre de les con-
sideracions tècniques o econòmiques, ha 
quedat patent en la decisió de realitzar la 
interconnexió entre Baixàs i Santa Llogaia 
soterrada en corrent continu, perquè en 
aquest tram els tècnics experts en qües-
tions elèctriques coincideixen en el fet que 
no és la millor solució tecnicoeconòmica.
Les decisions polítiques que es prenen a 
les societats desenvolupades tendeixen 
cada cop més a tenir en compte els cos-
tos indirectes de les infraestructures i la 
conservació del medi ambient. 

Conclusions 

Amb les referències citades i segons la síntesi que s’ha presentat, s’han aportat arguments per demostrar que soterrar 
la línia de MAT a les comarques de Girona és possible i viable tècnica, constructiva, econòmica, territorial, mediambiental 
i sociopolíticament.

S’han dimensionat diverses seccions per instal·lar 12 cables de 2500 mm2, amb aïllament XLPE, que soterrats tindrien una 
capacitat equivalent a la solució aèria. S’han estimat les pèrdues en diferents situacions de càrrega i quantificat la compensació 
d’energia reactiva necessària per al soterrament. S’ha presentat una proposta de traçat a escala 1/30.000 aprofitant corredors 
d’infraestructures existents en el territori i s’han aportat solucions d’execució a nivell conceptual per salvar tots els obstacles. S’ha 
estudiat la sensibilitat del medi i els impactes de les dues solucions que es comparen.

Finalment, s’ha estimat que els costos directes de la solució soterrada són 6 vegades superiors als de la solució aèria. Ara bé, 
tenint en compte que els costos de manteniment i les pèrdues d’energia d’una línia soterrada són inferiors als d’una línia aèria, 
i considerant a més els costos indirectes, com són ara la pèrdua de valor dels terrenys, s’obté que la diferència entre ambdues 
solucions disminueix fins a un factor aproximadament igual a 2. I aquest factor s’inverteix si es tenen en compte els valors 
d’existència i herència considerats en el cas de la interconnexió als Pirineus, de forma que pot arribar a resultar més econòmica 
l’opció soterrada.

Des del CILMA es defensa la realització d’un projecte constructiu de soterrament que consideri els elements aportats. Hi ha 
tècnics competents i tecnologies disponibles per estudiar i solucionar les singularitats d’un treball punter, avantguardista i mo-
dèlic, que fomentaria a més els avanços tecnològics i de forma complementària podria contribuir a revitalitzar el sector de la 
construcció.

Tenint en compte que els 
costos de manteniment 
i les pèrdues d’energia 
d’una línia soterrada 
són inferiors als d’una 
línia aèria, i considerant 
a més els costos indi-
rectes, com són ara la 
pèrdua de valor dels te-
rrenys, s’obté que la di-
ferència entre ambdues 
solucions disminueix 
fins a un factor aproxi-
madament igual a 2.
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OPINIÓ

La MAT i la dignitat del territori

És cert. Les comarques gironines generen 
menys energia de la que consumeixen i 
actualment tenen una xarxa d’alta i mitja 
tensió més reduïda que altres territoris 
propers. Per això sovint sentim a dir que la 
MAT és absolutament necessària i que la 
voluntat de molts agents socials i polítics 
de rebutjar-la o d’exigir-ne el soterrament 
és una mostra d’egoisme i insolidaritat. 
Però anem per parts.

El debat sobre la MAT ha generat mol-
ta confusió bàsicament per un aspecte. 
S’han barrejat conscientment les neces-
sitats internes de Girona amb la voluntat 
d’interconnexió elèctrica de l’Estat espan-
yol amb França. És cert, la línia servirà per 
millorar el subministrament a les comar-
ques gironines però hi havia alternatives 
per fer-ho molt menys costoses i impac-
tants com el reforçament de les línies exis-
tents. Construir de bell nou una línia de les 
dimensions de la MAT només té lògica si 
es planteja una interconnexió.

Arribats a aquest punt la pregunta més 
lògica és per què aquesta interconnexió 
ha de passar pels Pirineus de Girona. Sa-
bem que l’opció dels Pirineus occidentals i 
centrals fou rebutjada per motius que, com 
a mínim, podríem qualificar de poc clars i 
que donarien per un altre article. Però els 
agents socials i polítics de les comarques 
gironines no han entrat mai en aquest de-
bat. La Plataforma No a la MAT –amb el 
lema “Ni aquí ni enlloc”- i l’Associació de 
Municipis contra la MAT –que s’ha centrat 
més en el soterrament- no han proposat 
mai un traçat alternatiu que s’allunyés de 
les comarques gironines. I això els honora. 
El debat s’ha centrat en aspectes tècnics 
i de model energètic, mai de confrontació 
entre territoris.

No hi ha per tant cap mostra d’egoisme ni 
d’insolidaritat. Hi ha, en primer lloc, la vo-
luntat per part dels detractors de la línia 
d’apostar per un model energètic alterna-
tiu que no comporti la construcció de grans 
línies que transportin l’energia a llocs molt 
llunyans sinó que es basi en l’eficiència 
i l’ús d’energies netes i més properes al 
lloc de consum. Un model energètic so-
bre el qual, per cert, des de les comarques 
gironines caldria reflexionar seriosament 
sobre el que comportaria. I en segon lloc 
l’exigència legítima de reclamar compen-
sacions per una línia que respon a inte-
ressos que van molt més enllà dels locals 
i que pot tenir greus efectes sobre el medi 
ambient, el paisatge, la salut i el model de 
desenvolupament territorial gironí. I aques-
ta compensació ha de ser, com a mínim, el 
soterrament.

El treball desenvolupat pel CILMA per re-
duir al màxim l’impacte de la MAT no pot 
quedar sense resposta. En una mostra 
de possibilisme ha cercat una solució al 
màxim de justa, que intenti compatibilitzar 
les suposades necessitats globals amb el 
respecte al territori. Perquè l’interès gene-
ral que tant es proclama no és només la 
interconnexió elèctrica sinó també aspec-
tes com la qualitat de vida, la identitat terri-
torial, la salut o el benestar dels ciutadans 
dels territoris afectats. Un cop més les co-
marques gironines són pioneres en buscar 
solucions innovadores no només des d’un 
punt de vista tècnic i econòmic sinó també 
des d’un punt de vista socioambiental. En 
aquest sentit el treball del CILMA és un lle-
gat per tots aquells territoris que volen ser 
solidaris però que tenen dignitat i no estan 
disposats a acceptar que se’ls trepitgi per 
uns interessos més que discutibles.

El treball desenvolupat 
pel CILMA per reduir 
al màxim l’impacte de 
la MAT no pot quedar 
sense resposta. En una 
mostra de possibilisme 
ha cercat una solució al 
màxim de justa, que in-
tenti compatibilitzar les 
suposades necessitats 
globals amb el respecte 
al territori.

Autor:
Moisès Jordi Pinatella
Coordinador de Territori-Observatori de 
projectes i debats territorials de Catalunya

És cert, la línia servirà 
per millorar el submi-
nistrament a les comar-
ques gironines però hi 
havia alternatives per 
fer-ho molt menys costo-
ses i impactants com el 
reforçament de les línies 
existents.
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L’Associació de Municipis MAT 
(AMMAT)

En l’article 1, dels seus Estatuts fundacio-
nals queda definit el seu objectiu;
“ AMMAT rebutja qualsevol línia de molt 
alta tensió (MAT) mentre no es demos-
tri exhaustivament, amb un debat ampli, 
transparent i pluridisciplinari, en consens 
amb les administracions locals i amb par-
ticipació d’experts independents i dels 
agents socials i econòmics, que existeixen 
necessitats locals de subministrament 
energètic i que tan sols, i exclusivament, 
es poden cobrir amb aquesta línia, és a dir, 
que hi resulten inviables altres opcions o 
models energètics”.
Primerament, als alcaldes i ciutadans, 
se’ls va dir que la MAT era una infraes-
tructura necessària pel subministrament 
elèctric del TAV. Amb aquest argument, 
des de l’AMMAT es va intentar contractar 
consultories expertes en aquests tipus 
d’infraestructures per tenir informació tèc-
nica sobre la necessitat del projecte, ja que 
aquesta informació que no era facilitada ni 
per l’empresa Red Eléctrica de España, ni 
pel Ministerio de Industria de l’Estat Es-
panyol. Es va aconseguir trobar una pres-
tigiosa firma especialista italiana –CESI– 
per fer els estudis tècnics pertinents, però 
malgrat iniciar els treballs i pagar-ne una 
part, l’AMMAT i l’empresa CESI van haver 

de desistir de tirar endavant l’estudi tècnic, 
ja que les dades tècniques necessàries 
que l’enginyeria italiana sol·licitava per fer 
l’estudi tant a l’empresa Red Eléctrica de 
España com al Ministerio de Industria, una 
vegada més, no se’ns varen facilitar. Més 
tard, se’ns va dir als alcaldes que aquesta 
negativa era per motius de seguretat na-
cional.
Tampoc van ser ben rebuts els alcaldes 
pels interlocutors del Govern de la Ge-
neralitat, en els primers contactes man-
tinguts. I, per descomptat, les peticions 
de reunir-se amb el Ministre d’Industria 
tampoc van ser ateses, remetent-nos, a 
la intermediació del mediador europeu, 
Sr. Mario Monti. Mentre, els companys al-
caldes de la Catalunya Nord, es reunien 
amb el seu Ministre fins a quatre vegades. 
Reunions, alguna mantinguda a París, on 
també hi van assistir representants del Mi-
nisterio de Industria i de Red Eléctrica de 
España.
Mentrestant, el mediador europeu, Sr. 
Mario Monti, de la mà d’una prestigiosa 
enginyeria Italiana anomenada CESI, co-
mençava a descobrir la teoria del sote-
rrament. Una curiosa teoria aquesta del 
soterrament de la  MAT, que quan des del 
CILMA es va començar a posar damunt

El 30 d’abril de 2005, en una reunió 
al Perthus, a la Catalunya Nord, sota 
l’hospitalitat dels alcaldes del Rosselló 
i del Vallespir, i la vigilància dels serveis 
d’informació dels Mossos d’Esquadra, al-
caldes afectats pel projecte de la Línia de 
Molt Alta Tensió (MAT) de 400 Kv, entre 
Sentmenat i Baixàs, juntament amb els 
alcaldes de l’altre costat de la frontera, 
agrupats ja en el sindicat Sydecco THT 
66, vàrem decidir associar-nos. Aquí es 
va gestar el naixement de l’Associació de 
Municipis MAT – coneguda com AMMAT, i 
que actualment agrupa a 63 ajuntaments. 

L’ENTITAT

El soterrament és l’opció 
menys agressiva amb 
el nostre territori, amb 
l’aprofitament dels corre-
dors d’infraestructures 
existents, tal com és diu 
que es farà en el tram 
entre Baixàs i Santa 
Llogaia, és l’opció més 
raonable i lògica per 
aconseguir no malmetre 
encara més el territori
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la taula, amb la conferència del Sr. Daniel 
Depris, tot plegat semblava pitjor que una 
heretgia. 
Finalment, just després de la cimera en-
tre Espanya i França a París el gener de 
2008, i després de denunciar la situació 
davant del mediador europeu, els alcaldes 
van ser rebuts pel Sr. Ignasi Nieto, Secre-
tari d’Estat d’Energia, primera i única tro-
bada, i on també hi eren presents repre-
sentants del Govern de la Generalitat i de 
Red Eléctrica de España. 
A partir d’aquesta reunió, els alcaldes ja 
tenen la tan reclamada justificació sobre 
la necessitat de la MAT: “És una qüestió 
d’Estat”, se’ns va dir. Així, davant d’aquesta 
justificació, que confirmava el paper pri-
mordial d’infraestructura estratègica del 
sector elèctric espanyol i europeu de la 
MAT, oposar-se a la construcció ja no te-
nia cap sentit ni futur. Tan l’Estat, com el 
Govern de la Generalitat varen deixar molt 
clar que la MAT es faria, que no hi havia cap 
intenció de replantejar la seva construcció 
i que el model energètic ni estava ni es 
posaria en discussió. Un sol projecte que 
s’aprofita per solucionar quatre problemes: 
subministrament del TAV, subministrament 
de les comarques gironines, evacuació 
dels futurs parcs eòlics de l’Empordà i la 
interconnexió de xarxes.
D’aquesta reunió també en van sortir co-
ses positives, la informació que abans era 
denegada per raons de seguretat nacio-
nal, va ser facilitada, tot i que arribava tard, 
molt tard. També, tant els representants de 
la Generalitat com els de Red Eléctrica de 
España, es varen comprometre, a deman-
da dels alcaldes i per requeriment del Mi-
nistero de Industria, a informar al territori 
afectat del pas de la MAT, poble a poble si 
fos necessari, sobre les característiques i 
les veritables raons de la MAT. Una feina 
que evidentment no s’ha fet.
Fruit de la cimera de París i basant-se en 
l’informe del mediador Sr. Mario Monti,  en 
la següent trobada, els Governs d’Espanya 
i França van acordar el soterrament en 
corrent continu del tram de la MAT entre 
Santa Llogaia i Baixàs.  Així el soterrament 
és una decisió estrictament política, grà-
cies bàsicament a la pressió política feta 
des de la Catalunya Nord. I allò que mesos 
enrere era una opció quasi de ciència fic-
ció, esdevé una realitat, de la que en gau-
diran una part dels nostres ciutadans. Per 
a la resta, encara és una opció de ciència 
ficció, malgrat els esforços per demostrar 
que el soterrament de línies elèctriques de 
molt alta tensió és una opció viable, tant 
tècnicament –ja que disposem de la tec-

nologia per fer-ho-, com econòmicament 
si sumem al cost de la infraestructura, tots 
els costos derivats de la seva construcció, 
tant els directes com els indirectes-, que 
fins avui són assumits exclusivament pels 
ciutadans del territori afectat, i que tinguts 
en compte, redueixen el cost real del so-
terrament a poc més del doble de la cons-
trucció tradicional aèria. 
També ja se’ns va dir als alcaldes que no 
és un problema de diners. Almenys aques-
ta és la conclusió que en varem treure 
en l’única reunió que l’ AMMAT ha pogut 
mantenir amb la Conselleria d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, 
el juny de 2008. 
Així, actualment sabem que un tram 
d’aquesta línia serà soterrat i finançat amb 
fons europeus. Mentre que a la resta, a 
la plana de l’Empordà, a la del Gironès o 
per les Guilleries, la MAT no se soterrarà 
– encara que a altres indrets com Coll-
serola sembla ser que sí que cal soterrar 
les línies MAT. Considerem políticament 
inacceptable i injustificable que es permeti 
l’existència de ciutadans de primera i ciu-
tadans de segona dins el nostre territori, 
en permetre que el cost socioeconòmic de 
la infraestructura l’assumeixin només els 
ciutadans del territori afectat.

Injustificable fins i tot pels que recorren a 
l’argument fàcil i cosmètic del Nimby (Not 
In My Back Yard (no en el meu pati del da-
rrera). Pot semblar molt il·lustrat i pot do-
nar la impressió que un està per damunt 
del problema al parlar del Nimby, quan el 
pati del darrera és el del veí. Però la rea-
litat, és que el patí del veí, per aquest, és 
més que un pati, i com tothom, el veí tam-
bé s’estima el seu pati. Encara més quan 
el que es pretén fer-hi no se l’hi explica, se 
l’enganya i els beneficis que l’hi diuen que 
l’hi reportarà són més un acte de fe que 
una realitat palpable. I a més, ni tan sols 
se’l compensa amb un mínim de justícia. 
Així, és molt fàcil i simplista parlar del Nim-
by, i més hipòcrita  encara, quan no parlem 
del nostre pati.

La MAT suposa un greu i sever impacte pel 
nostre territori, amb unes repercussions 
tant sobre el medi com socioeconòmi-
ques, que no es poden carregar exclusiva-
ment sobre la consciència i les butxaques 
dels ciutadans de les nostres comarques, 
dient-los només que han de ser solidaris 
i responsables. El bé comú o l’interès ge-
neral no justifica deixar els afectats a la 
seva sort, cal que es tingui en consideració 
els seus interessos i que la millor manera, 
la menys agressiva amb el nostre territori, 
sigui la  que permeti fer i que el que, en 
principi, és una raó d’Estat no esdevingui 
una raó més de desafecció envers aquest 
Estat.
El soterrament és l’opció menys agressiva 
amb el nostre territori, amb l’aprofitament 
dels corredors d’infraestructures existents, 
tal com és diu que es farà en el tram entre 
Baixàs i Santa Llogaia, és l’opció més rao-
nable i lògica per aconseguir no malmetre 
encara més el territori. I és l’opció que els 
alcaldes considerem més adequada, i la 
més justa amb els nostres ciutadans. Però 
la decisió que això sigui així no ens corres-
pon als alcaldes, com tampoc ens corres-
pon explicar als nostres ciutadans perquè 
ara uns tenen la MAT soterrada i altres no. 
I molt menys encara, ens correspon expli-
car per que la MAT és una raó d’Estat. 
Si que ens correspon però, defensar els 
interessos dels nostres ciutadans i del 
nostre territori, perquè com alcaldes no 
podem permetre que es degradi més el 
nostre entorn i s’empobreixi més als nos-
tres ciutadans. 

L’ENTITAT
Autor:
Francesc Xavier Quer i Bosch
President AMMAT

Després de tres anys re-
clamant una reunió amb 
les autoritats, final-
ment, el gener de 2008, 
els alcaldes van tenir la 
tan reclamada justifica-
ció sobre la necessitat 
de la MAT: “És una qües-
tió d’Estat”
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La línia de molt alta tensió soterrada
de 400kv i doble circuit en corrent altern 
entre Nunthorpe i Newby (Anglaterra)

Com a conseqüència de la creixent de-
manda de subministrament elèctric al 
nord-est d’Anglaterra, la National Grid 
(propietària i operadora del sistema d’alta 
tensió a Anglaterra i país de Gal·les) va 
plantejar executar una nova línia aèria de 
400kV i doble circuit en corrent altern. 
La nova línia representava 75 km de línia 
aèria doble circuit des de Lackenby fins a 
Shipton, passant per Picton.

El 1991, la National Grid va proposar la 
construcció de la línia totalment aèria i 7 
anys després va aconseguir el consens 
necessari per executar-la. Es va fer tot en 
aeri a excepció d’1,33 km a Nunthorpe i 
4,5 km als voltants de Newby. Conside-
rant que només hi havia un quilòmetre 
separant els dos trams no consensuats, 
National Grid va optar finalment per sote-
rrar els dos trams conjuntament en 5,7 km 
de ruta, concretament entre Nunthorpe i

Newby. D’aquesta manera, es va estalviar 
el cost de les subestacions de transicions 
entre els dos trams conflictius i el seu 
consegüent impacte visual.
 
El tram soterrat passa per una àrea pai-
satgísticament especial (Special Lands-
cape Area), que s’estén des del N. York 
Moors National Park i Middlesborough, 
fins a una conurbació de 150.000 perso-
nes. El soterrament del tram de 5,7 km ha 
permès preservar les vistes panoràmiques 
locals on es destaquen el cim de Rosebe-
rry i muntanyes del Cleveland.  

Característiques tècniques
Els cables van ser dissenyats per supor-
tar una intensitat de corrent de 3.490 A 
(2.418 MVA)  a l’hivern i 2.930 A (2.030 
MVA) a l’estiu. Els càlculs realitzats van 
evidenciar la necessitat de col·locar dues 
ternes de cables per circuit, per tal de 
mantenir la capacitat de transport del do-
ble circuit aeri. Van ser necessaris un total 
de 12 cables en paral·lel. 

Els cables de 2.000 mm2 de conductor de 
coure eren aïllats amb PPL/DDB. El camí 
de cables sumava aproximadament 18 m 
d’ample considerant la rasa tipus directa-
ment en rasa emprada principalment en el 
traçat soterrat. 

En alguns trams es van utilitzar altres 
tècniques d’instal·lació sense necessitat 
d’obertura de rasa. Per exemple, en al-
gunes zones boscoses o per salvar obs-
tacles com ara les carreteres. Es mostra 
a continuació el pas dels cables per una 
carretera i una zona d’arbustos utilitzant el 
mètode de la perforació dirigida.

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Les negociacions per arribar a un consens pel que fa al soterrament es van allargar durant 7 anys

Foto 1– Una de les subestacions 
de transició entre el tram aeri i el 
tram soterrat de la línia. Van ésser  
necessàries dues subestacions com 
aquesta, a l’inici i al final dels cables 
soterrats. Font: National Grid.

Foto 2 - El cim de Roseberry (Roseberry 

Topping).

Figura 1– Rasa tipus de la instal·lació 
soterrada directament  en rasa entre 
Nunthorpe i Newby. Font: National Grid.
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Als indrets on es van utilitzar conductes, 
les distàncies entre cables es van incre-
mentar per mantenir la correcte capacitat 
de transport.
 
El projecte va requerir 12 cables en 
paral·lel durant els 5,7 km de traçat i el 
corredor de construcció va arribat fins als 
40 m d’ample. Per conseqüent, van ser 
necessàries cures considerables durant 
el disseny i la construcció per minimitzar 
l’impacte dels cables en el medi ambient. 
Per demostrar l’impacte de les obres en 
el medi, es presenten a continuació tres 
fotografies del tram soterrat. La primera 
fotografia s’ha pres durant les obres, la 
segona just després de les mateixes, i la 
darrera 18 mesos després del final.

Es pot concloure que amb aquesta solució 
es van poder preservar les vistes existents, 
ja que el medi va anar recuperant el seu 
estat original.

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Foto 5 - Les distàncies entre els 
cables s’incrementa al passar pels 
conductes. Font: National Grid. 

Fotos 6-9 – Il·lustració de l’impacte de les obres del tram soterrat en el paisatge 
durant i  després de les obres. Font: National Grid i WETS07.

Fotos 3-4 – Tècnica de la perforació 
horitzontal dirigida per passar els 
cables sota una carretera sense 
obertura de rases i una zona 
d’arbustos. Font: National Grid i WETS07.

Referències

Statistics of AC Underground Cables 
in  Power Networks, Dec. 2007, Tech-
nical Brochure 338 CIGRE.

The Highland Council, Cairngorms 
National Park Authority i Scottish Na-
tural Heritage Undergrounding of Exta 
High Voltage Transmission Lines.

Steve Swingler, Lackenby-Picton-
Shipton 400kV Transmission Line, 
presentació de WETS07 (World Ener-
gy Transmission system)

Autora:
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La primera línia de molt alta tensió de 
llarga distància: Shin-Toyosu (Tokio) – 
Shin-Keiyo (Funabashi, Chiba), Japó

Al Japó s’ha executat una línia de molt alta 
tensió soterrada de gran envergadura per 
fer front a la creixent demanda elèctrica de 
l’àrea metropolitana de Tòquio. El projecte 
ha consistit en el soterrament de 39,8 km 
de dos circuits tricables de 500kV, utilit-
zant els moderns cables XLPE (aïllament 
sec de polietilè), que ofereixen nombrosos 
avantatges respecte als clàssics cables 
aïllats amb oli.

Per poder realitzar aquest projecte, s’ha 
desenvolupat especialment un cable molt 
compacte amb un gruix d’aïllament de 27 
mm que s’ha associat a uns empalma-
ments especials. Considerant els diferents 
paràmetres de disseny, s’han emprat con-
ductors de 2.500 mm2 amb una pantalla 
d’alumini.

La companyia responsable de l’execució 
i l’explotació de la línia, que va entrar en 
funcionament el novembre del 2000, és

la Tokyo Electric Power Co (TEPCO). A 
continuació es presenta un esquema de 
la ruta de cables de molt alta tensió més 
llarga del món.

Detalls tècnics
La línia Shin-Toyosu de 39,8 km és total-
ment soterrada en corrent altern i connec-
ta la subestació de 500kV de Shin-Keiyo 
(connectada directament a la xarxa peri-
metral aèria de 500kV de la perifèria de 
Tòquio) a l’imponent i moderna subestació 
de Toyosu, al centre de la capital.
Aquest projecte ha marcat un precedent 
en el soterrament de llarga distància de 
línies de molt alta tensió, ja que ha estat 
la primera vegada a nivell mundial que un 
cable de 500kV XLPE s’ha emprat per 
aquests nivells de tensions i llargada. Una 
línia soterrada d’aquestes característiques 
tampoc tenia precedents al Japó.

Pràcticament tota la línia s’ha estès mit-
jançant túnel, amb l’excepció dels passos 
sota els ponts i viaductes, on s’han col·locat 
els cables en conductes enganxats sota 
els mateixos.

Part del traçat de la línia passava per la 
Badia de Tòquio. Aquest fet ha condicionat 
l’execució i ha representat un gran avan-
tatge, ja que ha facilitat l’accessibilitat a 

les bobines de grans dimensions que han 
estat transportades per mar. La bona es-
tratègia i la facilitat d’accés han permès in-
crementar la distància dels empalmaments, 
i ha arribat de forma puntual fins als 1.800 
m. D’aquesta forma, s’ha reduït substan-
cialment el número d’empalmaments i 
per conseqüència, la vulnerabilitat de 
potencials avaries del conjunt de la línia. 
Algunes bobines de cables tenien dià-
metres superiors als 4 metres i pesaven 
més de 90 tones. Es mostren a conti-
nuació les tècniques d’estesa emprades: 

Aquest projecte ha marcat un precedent en el soterrament de llarga distància en aquest tipus de línies

Ha estat la primera ve-
gada a nivell mundial 
que un cable de 500kV 
XLPE s’ha emprat per 
aquests nivells de ten-
sions i llargada.

Figura 1 - Esquema de la ruta del cable soterrat més llarga 
del món. Font Tokyo Electric Power Company (TEPCO)

Foto 1 – Àrea ocupada per la 
instal·lació dels cables sobre un vaixell 
a la esquerra i estesa dels cables in 
situ  a la dreta. Font WETS’07.

Les especificacions bàsiques de la línia 
són:
· Dos (2) circuits
· 900 MW/circuit  de capacitat de trans-
missió (ampliable a 1.200 MW/circuit)
· L’estesa de cables s’ha realitzat mit-
jançant túnel amb una configuració en 
trèvol i conductes enganxats sota els 
ponts i viaductes
· Quaranta (40) empalmaments per fases
Terminals GIS amb SF-6
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La Subestació de GIS de Shin-Toyosu 
de Tòquio
Un exemple impressionant de l’eficàcia de 
la tecnologia GIS (Gas Insulated Switch-
gear) és la subestació de Shin-Toyosu al 
centre de Tòquio, a la qual arriba la línia 
de 500kV referida anteriorment.
Aquest exemple aplicat en zona urba-
na il·lustra l’existència d’una tecnologia 
de subestació que permet minimitzar 
l’impacte visual i estètic, i aconsegueix 
una perfecta integració en un edifici de 
gran disseny exposat al centre de la ca-
pital japonesa, com es mostra a les se-
güents imatges:

Es pot constatar que la subestació prò-
piament dita es troba soterrada i es dis-
tribueix en diferents pisos subterranis. 
Aquesta instal·lació s’ha realitzat total-
ment amb la tecnologia GIS, incloent 
també transformadors tipus GIT’s (Gas 
Insulated Transformers) per aconseguir 
una compacitat màxima.

Reactàncies de compensació
Un aspecte interessant d’aquesta con-
nexió excepcional en corrent altern és 
que no compta amb subestacions inter-
mediàries de compensació d’energia. En 
corrent altern, el corrent capacitiu generat 
entre la pantalla i el conductor redueix el 
corrent útil dels cables soterrats. Aquest 
efecte s’ha de compensar amb reactàn-
cies de compensació repartides al llarg de 
la línia i a les subestacions d’extremitats. 
Com es pot verificar a l’esquema següent, 
la totalitat de la compensació de la línia de 
molt alta tensió més llarga del món s’ha 
repartit únicament entre les dues subes-
tacions d’extremitats (300MVar x 2 ex-
tremitats x 2 circuits). En total s’han com-
pensat 1200 MVar, és a dir uns 15 MVar/
km/cable sense necessitat de subestació 
intermèdia de compensació.

Referències

YONEMOTO N. et al., Construction of the worlds’s First Long-Distance 500kV 
XLPE Cable Line Statistics of AC Underground Cables in  Power Networks, Dec. 
2007, Technical Brochure 338 CIGRE.

World Energy Transmission System , WETS’07

Figura 3 - Esquema de compensació d’energia reactiva de la línia Shin-Keiyo/
Toyosu al Japó. Font: TEPCO

Figura 4 – Reactor de compensació 
tipus instal·lat en la subestació. Font: 

TEPCO.

Foto 2- Vistes de l’edifici on s’amaga 
la subestació de 500kV del centre de 
Tòquio. Font: CIGRE

A continuació es mostren els rectors de 
compensació soterrats utilitzats a la sub-
estació de Shin-Toyosu.

Autora:
Bàrbara da Silva i Rosa
Most Enginyers SL
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Sifons de la línia de molt alta tensió de 
400kv i simple circuit Aarhus-Aalborg, 
Dinamarca

Al 2004, les autoritats de Dinamarca van 
decidir, per raons polítiques, introduir tres 
sifons al projecte de la nova línia de molt 
alta tensió en corrent altern de 400 kV  i 
simple circuit Aarhus-Aalborg (140 km).

Per primera vegada, es va soterrar parcial-
ment una línia de 400 kV en una zona ru-
ral d’una forma molt senzilla. El primer sifó 
de 4,5 km de longitud travessava la vall de 
la riera de Gudenaaen. El següent, de 2,8 
km de llarg, passava pel fiord més gran 
de Dinamarca, el Mariager Fjord. El tercer 
i últim sifó, de 7,4km de llarg, passava per 
la vall d’Indkildedalen. En total, es van so-
terrar 14,7 km de línia, que representava 
aproximadament un 10% del traçat total. 
S’il·lustren a continuació alguns dels pai-
satges més emblemàtics afectats.

Característiques tècniques
Per a la realització de la instal·lació sote-
rrada es van emprar conductors d’alumini 
de 1.200 mm2 aïllats en sec amb XLPE 
(polietilè). Els dos tricables es van esten-
dre horitzontalment amb una distància en-
tre fases de 300 mm. La distància entre 
els dos circuits tricables era de 6 metres. 
Els cables es van executar directament en 
rasa o en conductes, excepte per salvar 
els punts singulars. 

L’ample del camí de cables s’estimava en 
20 m aproximadament ja que es va afegir 
paral·lelament als cables de 400 kV un 
circuit soterrat de 150 kV.

Per salvar obstacles com rieres, fiords, 
carreteres o altres serveis, es va emprar, 
principalment, la tècnica de la perforació 
horitzontal dirigida. 

En aquest projecte és  la primera vegada que se soterra parcialment una línia de 400kV en una zona rural de forma 
molt senzilla

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Figura 3  – Pas en perforació 
horitzontal dirigida del fiord de 
Mariager. Traçat, cable amb conducte 
emprat i fotografia durant l’execució 
del pas.  Font: Jicable’03 i CIGRE.

Figura 2– Rasa tipus de tricables 
a dalt. Camí de cables a baix. Font: 

Jicable’03.

Figura 1– Esquema de les línies de 
transport d’energia a Dinamarca.  Font 

CIGRE.
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Energia reactiva
Els cables de 400 kV generaven aproxi-
madament 10 MVar per circuit i km, fet 
que implicava que es generés aproxima-
dament per als dos circuits soterrats en 
14,7 km, 295 MVar. Aquesta generació 
d’energia es va compensar instal·lant dos 
reactors (de 100 i 140 MVar), els quals 
es van connectar directament als cables 
soterrats. Un tercer reactor de 70 MVar es 
pot connectar addicionalment o no.

En situacions desfavorables, la càrrega 
transportada actualment pels cables i per 
circuit se situa entre 700-750A, en total 
prop de 1400 A (1.000MVA). La línia 
aèria pel seu costat pot transportar prop 
de 2.000 MVA. No obstant això, en el pro-
jecte es va calcular que quan la precàrrega 
total sigui de 500 MVA, és possible aug-
mentar la capacitat dels cables soterrats 
fins a 2.000 MVA durant, com a mínim, 30 
hores sense augmentar la temperatura 
del conductor per sobre dels 90ºC.

Subestacions de transició línia aèria-
cables soterrats
Als extrems de cadascun dels sifons es 
van realitzar subestacions de transició de 
la línia aèria als cables soterrats. Aquestes 
es van cuidar paisatgísticament. Se’ls va 
abaixar la rasant i se’ls va camuflar amb 
vegetació segons l’estudi paisatgístic rea-
litzat incorporat al projecte. Es mostra a 
continuació unes figures extretes del co-
rresponent estudi.

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Referències

Statistics of AC Underground Cables 
in  Power Networks, Dec. 2007, Tech-
nical Brochure 338 CIGRE.

New 400kV Undergrouns cable sys-
tem project in Jutland (Denmark)- JI-
CABLE ‘ 03 -  International Conferen-
ce on Insulated Power Cables.

Figura 4 – Arranjaments paisatgístics 
de les subestacions de transició. Font: 

CIGRE.

Foto 1- Vistes d’en Mariager Fjord. Font: Wikipedia. 

Foto 2- Riera Gudenaaen. Font: Panoramio.

Autora:
Bàrbara da Silva i Rosa
Most Enginyers SL
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Plan Madrid: pla de compactació i 
soterrament de 16 subestacions i 126 km 
de línies de molt alta tensió a Madrid

El Plan Madrid es va firmar l’any 2008 en-
tre l’Ajuntament, la Comunitat de Madrid i 
la companyia Iberdrola. Aquest pla es des-
envolupa conjuntament per dur a terme el 
soterrament de les línies d’alta tensió, el 
desmuntatge de les línies àrees existents 
i el blindatge de 16 subestacions elèc-
triques d’Iberdrola. El projecte es preveu 
acabar l’any 2011.

La totalitat del Plan Madrid suposa un in-
vestiment de 400 milions d’euros i allibe-
rarà 355.000 m2 de superfície, que es des-
tinaran a zones enjardinades, instal·lacions 
socials, esportives, habitatges i oficines. 
Les obres comprenen concretament el 
soterrament de 126 kilòmetres de línees 
d’alta tensió, dels quals 70 kilòmetres es-
tan en àmbit urbanístic d’iniciativa pública 
i la resta en terrenys privats. A més, es 
procedeix al blindatge o compactació de 
les 16 subestacions elèctriques de pro-
pietat d’Iberdrola a la capital espanyola, la 
majoria de les quals es troben actualment 
bordejades per habitatges. 

Aquesta actuació consisteix principalment 
a canviar els equips i components actuals 
del tipus intempèries (AIS: Air Insulated 
Switchgear) per altres menys voluminosos 
i menys perillosos, utilitzant la tecnologia 
més moderna tipus GIS (Gas Insulated 
Switchgear). El projecte afecta nou dis-
trictes de la capital: Arganzuela, Retiro, 

Fuencarra-El Pardo, Latina, Carabanchel, 
San Blas, Tetuán, Villaverde i Moncloa.

Amb aquesta actuació grandiosa la super-
fície destinada a l’ús elèctric es reduirà a 
un 90%, i s’aconseguirà una minimització 
de l’impacte visual en zones urbanes amb 
l’ubicació de tots els equips a l’interior dels 
edificis. D’altra banda, amb aquest Pla es 
disminuiran els nivells de soroll al voltant 
de les instal·lacions i s’augmentarà la fiabi-
litat i la qualitat del subministrament elèc-
tric de la capital espanyola, en instal·lar-se 
equips d’última generació.

Instal·lacions avantguardistes
L’objectiu últim del Plan Madrid és dotar 
la capital de l’Estat d’unes instal·lacions 
de distribució elèctrica avantguardistes en 
modernitat i seguretat, així com fer front a 
les creixents necessitats de subministra-
ment energètic de la ciutat. Aquest projec-
te representa el més important i avançat 
del món pel que fa a millora de la infra-
estructura elèctrica de distribució d’una 
gran ciutat, sense precedents per la seva 
magnitud.

Les setzes subestacions afectades pel 
Plan Madrid són:
• Subestació de Melancólicos y Subesta-
ció de Legazpi (Arganzuela)
• Subestació de La Estrella (Retiro)
• Subestació de Mirasierra i Subestació de 

Fuencarral (Fuencarral-El Pardo)
• Subestació de Aluche, Subestació de 
Ventas Alcorcón i Subestació de Polígono 
C. (Latina)
• Subestació de Buenos Aires (Caraban-
chel)
• Subestació de Vicálvaro (San Blas)
• Subestació de El Pilar (Tetuán)
• Subestació de Villaverde, Subestació de 
P. Ingenieros, Subestació de Ciudad de los 
Ángeles i Subestació d’Urbanismo (Villa-
verde); aquesta subestació de 120.000 
m2 passarà a tenir-ne 6.200, guanyant 
114.000 m2 per a un futur parc urbà.
• Subestació de Ciudad Universitaria 
(Moncloa).

Aquestes subestacions representen ca-
sos que exemplifiquen les possibilitats de 
compactació i els resultats increïbles que 
s’aconsegueixen quan hi ha voluntat po-
lítica i econòmica de reduir els impactes 
mediambientals i sobretot visuals. Aquest 
esforç que es realitza ja en entorns urbans 
és perfectament realitzable en entorn ru-
rals. Es presenten a continuació amb més 
detall algunes de les subestacions com-
pactades pel Plan Madrid: la SE de la Es-
trella (Retiro), la SE del Pilar (Tetuan) i la 
SE Deportiva (complex 4 camins).

Amb aquesta actuació, que suposa una inversió de 400 milions d’euros, la superfície destinada a ús elèctric es 
reduirà un 90%

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Foto 2 – SE la Estrella a Madrid. Estat 
final de projecte. Font: Iberdrola JT08 CIGRE

Foto 1 – SE la Estrella a Madrid abans 
de les obres (220 kV). Font: Iberdrola JT08 

CIGRE.

Foto 3 – SE “El pilar” . Estat inicial. 
Font: Iberdrola JT08 CIGRE
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1.1 SE la Estrella (Retiro)
A la subestació La Estrella es preveu 
la instal·lació de transformacions de 
220/132 kV per millorar l’alimentació ac-
tual de la xarxa de 132 kV, requerint que 
la nova Subestació La Estrella es connecti 
amb l’actual xarxa de 220 kV procedent 
de Morata, Villaverde i San Sebastián de 
los Reyes.

Aquesta subestació està situada al carrer 
Sainz de Baranda, 88 i als carrers Juan 
Esplandiú i Marqués de Lozoya. L’àmbit, de 
6.327 m2 de superfície, es dividirà en tres 
noves parcel·les: una de 1.330 m2, desti-
nada a acollir el blindatge i soterrament 
de la subestació; una segona parcel·la 
d’ús residencial, amb una superfície de 
1.337 m2 i una edificabilitat de 8.500 m2; 
i una tercera destinada a zona verda amb 
una superfície de 3.660 m2 que se cedirà 
a l’Ajuntament. La reducció de l’espai ne-
cessari per a la subestació és de quasi 
80% i a més es realitzarà soterrada.

1.2 SE “El Pilar” (Tetuán)
La subestació d’El Pilar se situa entre el 
carrer de Sinesio Delgado i l’avinguda 
d’Asturias i ocupa 7.400 m2 de superfície. 
Una vegada soterrada, 1.827 m2 es des-
tinaran a ús de benestar social, 3.136 m2 
els ocuparà la infraestructura elèctrica i 
2.437 m2 seran zona verda que passarà a 
formar part del parc de la Ventilla.

Així, s’aconseguirà amb la tecnologia GIS 
passar de 7.400 m2 necessaris a només 
3.136 m2, el que representa una disminu-
ció de quasi 60% de l’espai necessari, i a 
més se soterrarà la infraestructura.

1.3 SE “Deportiva” (Complex quatre 
camins)
Representa un altre cas de soterrament i 
integració en zona urbana.

EXEMPLES DE SOSTENIBILITAT

Referències

Jornades Tècniques 2008 del Comitè 
Nacional de Espanya del CIGRE. 26-
27 Novembre, Madrid.

Foto 6 – SE “Deportiva” (Complex 
quatre camins). Estat final projectat. 
Font: Iberdrola JT08 CIGRE

Foto 5 - SE “Deportiva” (Complex 
quatre camins). Durant les obres, 
introducció del transformador. Font: 

Iberdrola JT08 CIGRE

Foto 4 – SE “El pilar” . Estat final 
projectat. Font: Iberdrola JT08 CIGRE

Aquest projecte repre-
senta el més important i 
avançat del món pel que 
fa a millora de la infra-
estructura elèctrica de 
distribució d’una gran 
ciutat, sense precedents 
per la seva magnitud.

Autora:
Bàrbara da Silva i Rosa
Most Enginyers SL
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LEGISLACIÓ

El CILMA va presentar el passat 
11 de juliol de 2009 un informe de 
síntesi que recull les conclusions 
dels treballs encarregats a diferents 
experts durant aquests anys, per de-
fensar el soterrament de la línia MAT 
entre Bescanó i Santa Llogaia i el 
ramal Riudarenes. Així mateix un in-
forme jurídic, que corrobora la viabi-
litat d’implantació territorial de la línia 
MAT soterrada seguint el corredor 
d’infraestructures.

Aquest informe parteix de diferents 
normatives que regulen el sector 
elèctric i les carreteres, les quals es 
citen a continuació:

- Llei estatal 25/88 de Carreteres i el 
Decret 1812/94 que aprova el Re-
glament General de Carreteres

- Llei 54/97 d’Ordenació del sector 
elèctric

- Reial decret 1955/2000 regulador 
de les servituds de transport, distri-
bució, comercialització, subministra-
ment i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica.

- Reial decret 223/2008 que aprova 
el reglament sobre condicions tèc-
niques i garanties de seguretat de 
línies elèctriques d’alta tensió i les 
seves instruccions tècniques com-
plementàries.

Les principals conclusions de l’informe jurídic 
són les següents:

1a.       La servitud de pas d’energia elèctrica 
té la consideració de servitud legal, i aquest 
tipus d’instal·lacions es declaren d’utilitat pú-
blica als efectes de l’expropiació forçosa i 
l’afectació de béns i drets. 

2a.      Els articles 54 i 57 de la llei 54/97 
permeten afirmar amb caràcter preliminar, 
que res prohibeix –en principi- l’afecció de 
zones de domini públic pel pas de la MAT, si 
tècnicament això resulta necessari.  I que la 
Llei també contempla directament aquesta 
possible afectació per la instal·lació de línies 
d’alta tensió.

3a.      El Reial Decret 1955/2000 d’1 de 
Desembre estableix també una sèrie de dis-
posicions que permeten confirmar la possibi-
litat d’afectar sòls de domini públic i servituds 
administratives, per la instal·lació de línies 
elèctriques.  En particular ho contemplen ex-
pressament els articles 157.2 i 161.2.

4a.      La Llei estatal de Carreteres (Llei 
25/88 de 29 de Juliol) limita els usos pos-
sibles a les franges immediates a les vies 
públiques i diferencia entre quatre diferents 
zones (figura 1):
a)     Zona de domini públic (franja de 8 me-
tres en les autopistes, autovies i vies ràpides i 
3 metres per la resta de carreteres).
b)    Zona de servitud de carreteres (de 25 
metres per autopistes, autovies i vies ràpides 
i de 8m per la resta de carreteres).
c)     Zona d’afecció de carreteres (de 100 i 
50m respectivament).
d)     Línia de prohibició d’edificacions (de 50 
i 25m respectivament).
 
5a.      En zona de domini públic únicament 
es permet realitzar obres i instal·lacions quan 
la prestació d’un servei públic d’interès gene-
ral ho exigeixi prèvia autorització del Ministeri 
(article 21 Llei 25/88).

6a.      En zona de servitud de carreteres úni-
cament es permet realitzar obres i usos com-
patibles amb la seguretat vial i prèvia autorit-
zació del Ministeri (article 22 Llei 25/88).

7a.    A la zona d’afecció de carreteres es 
possibilita l’execució d’obres i instal·lacions 
fixes i provisionals prèvia autorització del Mi-
nisteri.

8a.    De la definició i regulació de les dife-
rents zones a la Llei de Carreteres, sembla 
clar que no hauria d’existir cap problema per 
emplaçar la rasa o la galeria pel pas subte-
rrani de la MAT en zona de servitud, atès que 
aquestes obres són plenament compatibles 
amb la seguretat vial.

9a.    Pel que fa a la implantació de la rasa en 
zona de domini públic, malgrat que això po-
drà ser jurídicament sostenible –a l’empara 
d’allò establert a l’article 76 del Reglament 
General de Carreteres- existeix la possibilitat 
de que el Ministeri no ho autoritzés sostenint 
que “no ho exigeix la prestació de cap servei 
públic d’interès general” i que això impediria 
i dificultaria futures ampliacions del traçat de 
les carreteres afectades.

Havent de destacar-se que aquesta auto-
rització és de caràcter discrecional per part 
del Ministeri i es contempla de forma excep-
cional.  Fet que comporta la possibilitat de la 
seva denegació.

10a.    Per la seva banda, l’article 94 del 
Reglament General de Carreteres en re-
gular les condicions de les autoritzacions, 
contempla expressament per l’atorgament 
d’autoritzacions de “conduccions subterrà-
nies”, vinculades a serveis d’interès general, 
la seva autorització en zona de servitud.  Ex-
trem que s’ajusta plenament a la naturalesa 
de la MAT.

11a.    L’indicat precepte, relega a la zona 
d’afecció, per la instal·lació de conduccions 
subterrànies d’interès privat, permetent –ex-
cepcionalment- implantar-les també en zona 
de servitud.  I, finalment, reiterant que en ca-
sos excepcionals les conduccions vinculades 
a la prestació d’un servei públic d’interès ge-
neral podran també autoritzar-se en zona de 
domini públic.

12a.    La utilització de la fórmula del sote-
rrament de la MAT permetria minimitzar les 
importants afectacions, -en especial les pai-
satgístiques-, que de ben segur es produiran 
amb la seva projecció en línia aèria, així com 
apropar el seu traçat a la xarxa viària i a les 
zones i terrenys de propietat privada ja afec-
tades per limitacions de la Llei de Carrete-
res.

13a.    Les limitacions al dret de propietat 
amb el soterrament de la MAT són mínimes 
atès que en el cas de servitud subterrà-
nia es priva únicament d’un dret limitat –la 
plantació d’arbres i la construcció d’edificis 
i instal·lacions industrials-, no impedint-se al 
propietari de la finca utilitzar la seva superfí-
cie.  I pel que fa a la prohibició d’edificacions, 
aquesta ja és preexistent amb l’afecció de 
carreteres; derivada de la línia de prohibició 
d’edificacions de 50 i 25m segons el ti-
pus de carreteres de manera que no haurà 
d’indemnitzar-se aquesta darrera limitació.

Autor:
Eduard de Ribot i Molinet 
Diagonal Advocats

Figura 1: Diferents tipus de zones al 
voltant d’una carretera.
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AGENDA

Jornades

La protecció dels arbres monumentals i singulars
Data: 21.12.2009
Organitza: ECA Forestal Casa Xifra

Cursos

Màster Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics
Data d’inici: 18.01. 2010
Data de finalització: 31.07.2011
Organitza: Escola d’Administració Pública de Catalunya; 
IDEC- Universitat Pompeu Fabra; fundació Universitat 
Politècnica de Catalunya

Premis

Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la 
Mitigació del Canvi Climàtic
Data de publicació: 03.09.2009
Data de finalització: 31.12.2009
Organitza: CILMA

Capital Verda Europea
Data de publicació: 26.10.2009
Data de finalització: 01.02.2010
Organitza: Comissió Europea

Ajuts

Convocatòria d’ajuts de l’IDAE per a la compra i ús de 
vehicles elèctrics
Data de publicació: 04.07.2009
Data de finalització: 31.12.2010
Organitza: Instituto para la Diversificació y Ahorro de la 
Energía (IDAE)

Ajuts del fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat
Data de publicació: 04.11.2009
Data de finalització: 04.02.2010
Organitza: Ministeri de Política Territorial- Secretaria d’Estat 
de Cooperació Territorial

Diversos

1r Congrés de Comunicació Ambiental
Data d’inici: 26.02.2010
Data de finalització: 27.02.2010
Lloc: Girona
Organitza: Associació de Naturalistes de Girona, Centre 
per a la Sostenibilitat Territorial, Institut del Territori i Portal 
Ecologistes.net

Enllaços

Un món diferent, efectes del canvi climàtic a les 
comarques gironines
http://www.lacopa.cc/unmondiferent/

Web Compra verda. Gencat
http://mediambient.gencat.net/cat/compra_verda/inici.jsp

Petites idees per garantir un gran futur
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.
php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=128

Diccionari de les ciències ambientals
http://cit.iec.cat/dca/default.asp?opcio=0

Associació de municipis catalans per a la recollida porta 
a porta
http://www.portaaporta.cat

Publicacions

Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propos-
tes per als ens locals de Catalunya.
Autor: Ignasi Puig Ventosa (coordinador). 2009.

Participar. Com incidir en les decisions que afecten al 
territori
Autor: Eliseu Climent (direcció). 2009.

Per a més informació: www.cilma.cat
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