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Introducció
CILMA: Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
comarques de Girona

Informe de viabilitat tecnicoeconòmica del soterrament :
“Informe de Viabilitat Tecnico-econòmica del soterrament de la línia d’alta tensió en 
el corredor d’Infraestructures de Girona TRAM BESCANÓ-SANTA LLOGAIA I RAMAL 
DE RIUDARENES”  (Juliol de 2008)

POSTURA DEL CILMA:
NO es discuteix la necessitat de la infraestructura;
SÍ que es defensa:

La viabilitat tècnica del soterrament en corrent altern;
La seva possibilitat constructiva i d’implantació territorial; 
La consideració dels costos globals, més enllà dels costos 
d’inversió



4

El soterrament tècnicament és 
possible? Sí. Però com?

CÀLCUL DEL “CAMÍ DE CABLES”

Definició: Secció tipus de cables estrictament necessària calculada 
de forma a permetre que la solució amb cables enterrats porti una 
capacitat de transport d’energia equivalent a la línia aèria;

Capacitat de transport de partida: 2.441 MVA/circuit segons REE1

De què depèn la capacitat de transport? Variables de càlcul:
Temperatura;
Diàmetre dels cables;
Disposició de cables; 
Separació entre fases;
Distància entre circuits, 
Profunditat de la rasa, etc..

Fig. 1: Disposició en trèvol i 
horitzontal. Font: CIGRE [5]

Fig. 2: Estructura 
cables aïllats XLPE. 

Font: CIGRE [5]

1- Segons l’apartat 8.1 del document de tramitació administrativa de REE, exp. 10.734/2008



5

El soterrament tècnicament és 
possible? Sí. Però com?

RESULTATS del “camí de cables”:
2 tricables 2.500mm2 Cu de 15 cm de diàmetre per circuit (2x3 cables 

x 2 circuits = 12 cables)

Instal·lació en RASA (25ºC): 
Disposició horitzontal;
d1= 50 cm de distància entre cables/fases;
d2= 1 metre de distància entre tricables/ternes;
d3= 4 m de distància entre els dos circuits (independència i seguretat);
d4= Resguard lateral d’1 metre per banda;
Ample mínim de “camí de cables”: 12m
Profunditat de 2 m.

En GALERIA (40ºC): Calaix de 2.20x2.10 m (int.)
Disposició vertical: 1 circuit per banda;
10 cm de separació de formigó entre circuit;
10 cm de separació entre els cables i la paret;
Resguard de 20 cm des dels cables a la part central (1.20m>0.80m RAT) 

d3 d2d1 d4

2.1

2.2

1.2
(m)
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El soterrament tècnicament és 
possible? Sí. Però com?

La compensació de l’ ENERGIA 
REACTIVA en un soterrament en corrent 
altern:

Reducció del corrent útil del cable 
pel corrent capacitiu entre pantalla i 
conductor per Long. >10km en 
400kV s’ha de compensar aquest 
efecte;
Càlcul simplificat de la Pot. Reactiva 
a compensar: 12.56MVar/km per 
tricable en 41,5km = 2.084 MVAr;
Repartir potències reactives en els 
extrems dels cables (50% per 
banda): parcialment int./sot. amb GIS
2 reactors de 200-300 m2 i un edifici 
de maniobres de 30x10 m per 
subestació de compensació.

Fig. 3a: Reactor de 3 fases per 400kV 
(160MVar). Font: CIGRE [5]

Fig. 3: Instal·lació de compensació de 
l’energia reactiva. Font: CIGRE [7]
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El soterrament tècnicament és 
possible? Sí. Però com?

Elements d’explotació i 
manteniment:

Cada 500-600m (fins a 
800m) es preveuen 
arquetes d’empalmament;
S’han de mantenir 
accessibles;
Revisions periòdiques 
segons RAT1;
MANTENIMENT MÍNIM 
DELS CABLES SOTERRATS

Fig. 4: Arqueta d’empalmament. Font: [8]

Fig. 4b: Arqueta d’empalmament. 
Font: General Cable.1 – RAT: Reglament d’Alta Tensió



8

Es pot materialitzar una solució de soterrament 
tècnicament viable al nostre territori?

AMPLE ”AFECTAT”:
“Camí de cables” + 

corredors (obres, 
accés i explotació);

Definició subjectiva 
dels corredors 
addicionals, depèn 
de:

Exigències 
d’explotació;
Tipus d'instal·lació;
Metodologia 
d'instal·lació.

Fig. 6: Secció tipus en funció de la metodologia de la instal·lació. Font: [9]

Fig.10 : Font: 2nd Yorkshire
Line. CIGRE [8]

Fig.5 : Instal·lació acabada (esquerra) i 18 mesos desprès 
(dreta) a Newby-Nunthorpe. Font: [9]
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Es pot materialitzar una solució de soterrament 
tècnicament viable al nostre territori?

MÈTODES CONSTRUCTIUS -Traçat 
principal:

Directament en rasa (Cost OC: 1)
En conductes i rasa formigonada (Cost 
OC x2);

En Galeria (Cost OC x4);

Fig.12 : Instal·lació en rasa en zona 
urbana al costa d’una carretera amb 
transit dens. Font: Jicable’07 [1]

Fig.9: Instal·lació en 
galeria al centre de 
Madrid (Plan Madrid). 
Font: Jicable’07 [3] Fig.11 : Font: CIGRE [5]

Fig.13 : Font: CIGRE [5]

Fig.8 : Calaix sota construcció a l’aeroport 
de Barajas. Font: CIGRE [5]
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Es pot materialitzar una solució de soterrament 
tècnicament viable al nostre territori?

Mètodes constructius : punts 
singulars:

Perforació horitzontal dirigida 
(Cost  OC x6-7);
Túnel (Cost OC x8-10);

Empenta oleodinàmica (Cost OC 
x6-7);

Pels ponts i viaductes, etc...

Fig.15: Perforació horitzontal 
dirigida a Madrid (Plan Madrid: 
M40, Riu Manzanares). Font: 
Jicable’07 [3]

Fig. 18: Per 
un pont amb 
estructura 
independent a  
Colombo. 
Font: 
Jicable’07 [4]

Fig. 21: Pont del Captain Cook
(Brisbane) . Font: Jicable’07 [4]

Fig. 22  Font: CIGRE [5]

Fig.19: Font: CIGRE [5]

Fig. 16: Font: 2nd Yorkshire
Line. CIGRE [9]

Fig.14 : 
Font:CIGRE [5]

Fig. 20: Vista del túnel de Elstree
(Londres) Font: Jicable’07 [2]
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Es pot materialitzar una solució de soterrament 
tècnicament viable al nostre territori?

Instal·lacions de cables:

Fig.24: Estesa de cables en zona rural. Directament 
en rasa. CIGRE [5]

Fig.23: Estesa de cables en zona urbana 
(Brisbane) . Font: Jicable’07 [4]

Fig. 25: 
Estesa de 
cable a 
Colombo
en zona 
urbana. 
Font: 
Jicable’07 
[4]

Fig.26 : Estesa de cables en zona rural. 2n Yorkshire
Line. Font: [9]
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Es pot materialitzar una solució de soterrament 
tècnicament viable al nostre territori?

Seccions tipus – ample mín. “real”necessari de 12-15 m:

-En conductes i rasa formigonada (12m)

-Directament en rasa (14,5m)

>3 0.50.5

4 4

2.0

11

>4

11 3

0.5

Font: Elaboració pròpia
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Es pot materialitzar una solució de soterrament 
tècnicament viable al nostre territori?

Seccions tipus – ample mín. necessari de 10-14 m:
-En calaix/galeria (10-14m):

3.0 3.0
0.5

2.6

2.7
(m)

4.0
14.0

0-2?0-2?

Font: Elaboració pròpia
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Quin preu tindria aquesta solució?

Els COSTOS DIRECTES (CD): Inversió inicial del soterrament 
superior a la de les línies aèries (factor: 7 ?)

CD LÍNIES AÈRIES (Ref. CESI - M. Monti):
0.6-1M€/km en zones rurals
1.5-2M€/km en zones de muntanya

CD CABLES ENTERRATS (Ref. CESI - M. Monti):
La instal·lació amb CABLES:

4-8M€/km zones sense obstacle fins 80% a 6M€/km
Més de 10M€/km amb obstacles.

Costos de compensació de REACTIVA (150k€/km) - aprox. 
2.000m2
Subestacions de TRANSICIÓ (450k€/u.) – aprox. 2.000m2

Comentaris:
Es poden ajustar els costos a la situació real aprox. de la 
OC però manca informació dels preus de cables demanada 
als fabricants;
Reducció significativa i continuada dels costos dels cables 
els darrers anys. Una producció massiva de cables baixaria 
els costos de fabricació. Estaríem parlant de produir quasi 
500km de cables...
(sense comptabilitzar el ramal de Riudarenes – aprox. 20 km)

Fig.27 : Subestació de 
transició.CIGRE [5]

Fig.27B : Subestació de transició. 
CIGRE B-351

Fig. 27c: Reactor de 3 fases per 
400kV (160MVar). Font: CIGRE 
[5]
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Quin preu tindria aquesta solució?

Costos associats a les PERDUES ENERGÈTIQUES 
40% CD en línies aèries ;

2% CD en cables soterrats
Pèrdues de càrrega inferiors en la solució soterrada en càrrega degut al major 
diàmetre del cable (15 cm en front de 4 cm)
Un estudi CIGRE demostra que considerant les pèrdues d’energia es disminueix a 
la meitat la diferència de costos i si es consideren els costos d’operació, el ràtio 
disminueix encara més. [8]

Costos d’ EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 
2.5 a 3% CD en línies aèries;
inapreciables en front de CD en cables soterrats.

En línies aèries: neteja periòdica de les cadenes d’aïllant de les torres; problemes 
d'accés; estadístiques d’incidents, ...

Costos de DESMANTELLAMENT de les línies
1.5-2.5% CD en línies aèries;
0.4-0.8% CD en cables soterrats (Atenció: CD superior!).

ALTRES COSTOS INDIRECTES de les línies aèries difícils de 
quantificar – associats a pèrdues econòmiques potencialment 
elevades:

Perills d'electrocució  i electrització superiors;
Major exposició a les inclemències climàtiques;
Major exposició als actes vandàlics i actes terroristes;
costos ambientals: sorolls, radiacions, etc... Fig. 28 Font: Jicable’07 [4]

Fig. 29: Font: Comparativa de pèrdues 
energètiques entre cables soterrats i línies 
aèries [7]

Fig. 28 Desmantellament de línia aèria. Font: Jicable’07 [4]
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Quin preu tindria aquesta solució?

COSTOS INDIRECTES valorats per la UdG - Facultat de Ciències econòmiques i 
empresarials de la Universitat de Girona:

pèrdua de benestar de la població afectada per aquestes infraestructures per expropiacions, 
pèrdua de valor dels terrenys i els habitatges afectats,
impacte en les activitats econòmiques  relacionades amb el turisme, 
impacte paisatgístic, etc..

Conclusió de l’estudi econòmic de la UdG. Els Costos estimats per l'opció aèria són:
Costos d’expropiació : 1.3M€ 0.03M€/km
Desvalorització del cost de la propietat: 2M€/km

Terrenys: 20.7M€ 0.5M€/km
Propietats: 60.9M€ 1.5M€/km

TOTAL COSTOS INDIRECTES
línies aèries: 2M€/km;
cables soterrats:   0.0094M€/km en (213X inferior)

Concepte del “VALOR D’EXISTÈNCIA I HERÈNCIA”: diferència de costos entre soterrar o no 
que “justifica” el soterrament

Baixàs – Sta Llogaia d’A.: 6.25 M€/km
Sta. Llogaia – Bescanó: 3.4 M€/km (“val” aquest tram menys de 54.4% del “valor” de l’anterior?)

NO soterrar seria admetre que el tram de Sta. Llogaia a Bescanó té menys de la meitat del “valor 
d'existència i herència” que el tram de la interconnexió...
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Quin preu tindria aquesta solució?

Balanç dels COSTOS GLOBALS Sta. Llogaia-Bescanó :

AERI  SOTER. Dif. Factor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Costos directes: 41M€ 289M€ 248M€ (x7)
Costos manteniment, 18M€ 7M€ -11M€

explotació, desmantellament
Costos indirectes 83M€ 0.4M€

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Costos globals 142M€ 297M€ 154M€ (x2.1*)

3.4M€/km   7.2M€/km
Les xifres de la interconnexió Baixàs – Sta. Llogaia:

- 60km x 10M€/km=600 M€
- 260 M€/u x 2 = 520 M€ (subestació de conversió CC/CA de 4Ha x 2) 

Aprox. 1.000M€ o 16.7M€/km

* Encara sense considerar altres costos ambientals, “valor d’existència i herència” i els 
costos deguts a accidents climàtics o altres que van a favor de les línies subterrànies...
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Conclusions

Soterrar és viable tècnicament i és 
practicable al nostre territori;
Considerant costos globals es disminueix en 
menys 1/3 les diferències entre l’opció aèria i 
la totalment soterrada (factor 7 2.1);
Però el problema real és el cost? Defensem:

¼ de l’import pactat per la interconnexió;
Menys del cost d’una única subestació de 
conversió CC-CA de la interconnexió...

Idem per ramal de Riudarenes (aprox. 20km);
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