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1 - INTRODUCCIÓ 

El present informe tracta dels elements propis de l’enginyeria civil necessaris en obres de soterrament 

de línies de molt alta tensió de llarg recorregut. L’objectiu de l’informe és aclarir que el soterrament de 

la línia de molt alta tensió prevista entre Santa Llogaia d’Alguema i Bescanó, i el ramal de 

Riudarenes, és viable constructivament.  

Al principi de l’informe, es presenta un resum d’alguns elements de comparació entre línies aèries i 

cables soterrats d’alta tensió. Aquests són aspectes de caire tècnic, ambiental, funcional i econòmic.  

A continuació, s’explica que existeix una tecnologia d’obra civil prou exhaustiva i provada com per 

vèncer les singularitats o les dificultats que es poden trobar en un soterrament d’aquest tipus. 

Finalment, s’ha proposat un traçat preliminar i orientatiu a l’escala 1:30.000, és a dir a nivell d’estudi 

de corredors existents. El traçat sobretot ens ha permès valorar longituds, identificar punts singulars i 

ajustar els costos directes de l’opció de soterrament. 
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2 - ELEMENTS DE COMPARACIÓ ENTRE LÍNIES AÈRIES I CABLES 

SOTERRATS D’ALTA TENSIÓ 

2.1 Planificació del sistema i funcionalitat 
• Els cables soterrats no s’afecten per les males condicions meteorològiques, com ara 

contaminació per sals, balanceig de cables i danys per tempesta. Es considera que el gran 

inconvenient de les línies aèries són la seva gran exposició a les inclemències de les 

intempèries. En destaquen els fenòmens de ressonància que pot provocat el vent a les torres, 

els possibles trencaments, les sobrecàrregues degudes al gel, el difícil manteniment de les 

cadenes d’aïllant, etc. Aquests inconvenients es converteixen en un gran problema si es 

considera el canvi climàtic i l’augment de l’ocurrència de situacions extremes. Una instal·lació 

soterrada, pel contrari, es troba perfectament protegida i és molt menys vulnerable a les 

agressions exteriors climàtiques, vandàliques o als problemes del terrorisme. 

• Les línies aèries són sovint de difícil manteniment per les dificultats d’accés a les torres, ja 

que aquestes es poden trobar en zones boscoses només accessibles per reparació en 

helicòpter, tot i que generalment l’actuació és més ràpida un cop s’ha aconseguit accedir-hi. 

Les línies soterrades tenen temps de reparació generalment més llargs. Per tant, se sol optar 

per instal·lar circuits addicionals. 

• Les incidències en cables soterrats són més escasses. La construcció en túnel - galeria o les 

arquetes d’ empalmament permeten l’accés immediat per reparacions.  

• Quant als accessos, en una instal·lació aèria s’ha de poder accedir a les torres que estan 

disposades en funció de l’orografia del terreny, de la tensió i del nombre de circuits. En una 

instal·lació soterrada es necessita accedir a les arquetes d’empalmament. La distància entre 

arquetes d’empalmament és funció del pes i diàmetre del cable a estendre. A major tensió, 

menor distància, però en general superior a la distància entre torres d’una instal·lació aèria. A 

més, una instal·lació soterrada en principi presenta facilitat d’accés a les arquetes, ja que 

sovint és plantegen pel lateral d’una altra infraestructura. 

 

• Una línia soterrada presenta més flexibilitat en el seu traçat, ja que permet girar i contornar 

els obstacles com poden ser edificacions. 

• En principi, la implantació d’una instal·lació aèria és més ràpida, però aquestes distàncies es 

poden escurçar en funció de la metodologia de la instal·lació soterrada. 
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2.2 Aspectes mediambientals 
• Les línies aèries d’alta tensió presenten un impacte visual evident, mentre que les soterrades 

no, excepte a les seves terminacions on existeixen torres o subestacions de transició. Les 

torres comporten un clar perjudici visual i impliquen una major desforestació i ocupació del 

sòl. Les línies elèctriques d’alta tensió se soterren sobretot per raons mediambientals, ja que 

s’estima que el paisatge es pot recuperar en uns 18-24 mesos, deixant el pas d’un línia 

soterrada quasi invisible i sense cap intrusió visual. Les línies soterrades preserven doncs els 

paisatges i  l'impacte visual engendrat és sobretot temporal. 

• Les línies aèries i soterrades d’alta tensió produeixen camps magnètics. Per nivells de tensió 

similars, el camp magnètic produït a nivell del sòl per un cable soterrat tindrà típicament una 

major magnitud però una amplada menor que el produït per una línia aèria. S’observa que 

existeix una certa controvèrsia en la literatura especialitzada en quant als efectes 

electromagnètics a la salut públic. Però, en general, s’accepta el principi d’adopció de la 

prudència (ALARA: As Low As Reasonably Achievable).  

• Les instal·lacions elèctriques presenten uns importants camps elèctrics, quasi nuls en el cas 

de les instal·lacions soterrades. 

• La contaminació degut a l'efecte corona (ionització de l'aire) en les línies aèries també pot 

resultar en un problema, ja que poden provocar molèsties a les persones amb les vies 

respiratòries i els ulls vulnerables a  aquest tipus de contaminació química. 

• Els cables soterrats no produeixen un soroll audible ni interferències elèctriques a la seva 

traça. Les línies aèries d’alta tensió presenten efectes nocius per la salut degut a la ionització 

de l'aire (efecte corona). Aquest efectes es fan sentir sobretot en zones on els nivells sonors 

són generalment baixos, principalment en zones rurals. 

• Un circuit soterrat ocupa menys sòl sobre el terreny que el seu equivalent aeri. A més, aquest 

espai es pot recuperar mediambientalment parlant un cop acabades les obres. Es podria 

aprofitar el corredor de cables com a via verda, per exemple. S’han d’evitar els usos del sòl 

que puguin damnificar les instal·lacions o impedir l’accés a les arquetes d’empalmament.  

• L’existència d’una línia aèria és incompatible amb l'ús de maquinària agrícola a prop dels 

conductors. Aquestes línies són doncs incompatible també amb la producció de fruita amb 

tiges altes o mitjanes. 

• Les reclamacions per depreciació del sòl estan sovint associades per línies aèries, però 

poques vegades amb cables soterrats perquè no tenen impacte visual ni auditius i perquè 

normalment estan traçats al llarg de carreteres públiques o d’altres corredors 

d’infraestructures. 

• No es necessari el tancament o l’asfaltat del corredor de pas d’una línia elèctrica d’alta tensió. 

El tancament només es pot justificar per tal de protegir les instal·lacions en front de possibles 

agressions externes. Es considera que els cables ja porten aquesta protecció i ja estan 
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protegits per l’obra civil. Respecte a la necessitat d’asfaltar, això no es sòl realitzar, ja que a 

més l’asfaltat representa una capa impermeable que impediria la penetració de les aigües de 

pluges en el sòl que impacten positivament i permeten l’augment de la capacitat de transport 

dels cables. 

• Les línies aèries presenten clarament perills d'electrocució per la fauna/avifauna i sobretot per 

les aus rapinyaires (per exemple els voltors). Les Cigonyes que no tenen una visió molt 

desenvolupada també poden xocar contra una instal·lació aèria d’alta tensió. A títol 

d’exemple, cada any a les línies aèries de EDF/RTE es maten més aus que les que maten els 

caçadors de França i Navarra tot junts, [4]. Al pas que una instal·lació soterrada evita els 

perills d'electrocució, els xocs i la mort de les aus. 

• Una instal·lació soterrada en el moment de la seva explotació i en càrrega presenta menys 

pèrdues d’energia que els seu equivalent en aeri. És a dir que no es necessita produir tanta 

energia per un mateix subministrament. D’aquesta forma, les línies soterrades són més 

sostenibles mediambientalment parlant i presenten menors costos d’explotació. 

• Les línies elèctriques aèries presenten un elevat risc d'incendis als boscos ja que tot i que es 

desforesta parcialment, la vegetació va creixent. Pot succeir pèrdues inusualment elevades 

per deficiència de bon funcionament de l’aïllament que s’ha d’anar controlant amb les 

revisions periòdiques. Aquest inconvenient és principalment crític per les sequeres que es 

pateix a Catalunya i els incendis forestals incontrolats. Ja una instal·lació soterrada no 

presenta aquest tipus de risc. 

2.3 Aspectes tècnics 
• Segon la publicació Jicable 2007 “Performance of modern cables in central Europe”, els 

quilometres de cables augmenten exponencialment i les avaries per any i km en les xarxes 

baixen inversament, sobretot a partir dels anys 90; segons la publicació del 2003 

Undergrounding of Electricity Line in Europe,  les estadístiques d’averies són les següents: 

- En cables soterrats: 0,072 averies x 100 circuit km/any; 

- En línies aèries: 0,170 averies x 100 circuit km/any (ràtio de 2,36 vegades més 

problemes en les línies aèries); 

• Es considera que al dia d’avui encara existeix més diferencia ja que el fet d’instal·lar més 

cables afavoreix el seu desenvolupament tecnicocientífic i permet un major domini de les 

tècniques. 
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Figura 1 –  Estadística anual d’avaries en cables d’alta tensió i de la longitud a Bayern. Font: Jicable’07 
 

• Segons [23], el temps de reparació dels cables és només del doble que el temps necessari 

per la reparació en línia aèria.  

• Les Inestabilitats atmosfèriques tenen conseqüència importants en  la capacitat de transport i 

la capacitat d’absorció de sobrecàrregues que no es poden controlar i que a més són 

variables. Això és clarament un inconvenient per les línies aèries.  

2.4 Aspectes econòmics  
• Per una longitud igual, el cost inicial d’inversió de les línies soterrades és superior al de les 

aèries, i aquesta diferència és major quan major és la tensió del circuit. Per línies de 400 kV el 

cost de la solució soterrada és aproximadament 7-8 vegades el de la solució aèria. 

• Si es tenen en compte els costos per pèrdues de càrrega, els ràtios esmentats es redueixen, 

ja que les pèrdues són inferiors en la solució soterrada. Un estudi CIGRE demostra que 

considerant les pèrdues d’energia es disminueix a la meitat la diferència de costos entre una 

instal·lació soterrada i una de aèria. A més a més si es consideren els costos d’operació, el 

ràtio disminueix encara més. 

• Generalment, el cost de manteniment dels cables soterrats és inferior que el de les línies 

soterrades i és gairebé nul. 

• Segons [22],  els costos de manteniment per quilometres i any són: 

o Per línies aèries: 600£/circuit-km/year; 1.000€/km/any en Itàlia; 

o Pels cables: 70£/circuit-km/year. 

• S’ha observat una reducció significatives i continua dels costos dels cables els darrers anys. 

A més a més, és sabut que si es produïssis una producció massiva de cables, els preus 

baixarien dràsticament beneficiant-se de l’economia d’escala. El preu del coure incideix 

particularment en el preu final del cablejat. 
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• Segons l’estudi econòmic de la Universitat de Girona inclòs en [6], la desvalorització dels 

terrenys engendrats per l’aparició d’una línia aèria d’alta tensió indueix uns costos indirectes 

molt elevats que apropa econòmicament la solució aèria de la soterrada (factor 2 enlloc de 7). 

• Les línies aèries també tenen major costos indirectes ja que tenen perills d'electrocució  i 

electrització superiors (que és funció de la intensitat de la corrent que passa pels conductors); 

existeixen estadístiques d'accidents de tota mena amb els agricultors, els vaixells a vela,etc. 

També existeixen els riscs d'incendis afectant la seguretat de l'ecosistema, dels bens i de les 

persones. També les instal·lacions aèries estan exposades a les intempèries, als actes 

vandàliques i als actes terroristes, i les pèrdues econòmiques associades poden esser 

desastroses. 

• Les línies aèries d’alta tensió presenten uns costos de manteniment associats a la neteja 

regular de les cadenes d’aïllant de les torres el que representa un cost important ja que 

aquests manteniment s’han de realitzar periòdicament. En [22] es pot llegir que el costos de 

manteniment d’una línia aèria són deu vegada inferiors als d’una instal·lació aèria. 

• Les línies soterrades presenten menys pèrdues d'energia en situació de càrrega, els costos 

d'explotació són doncs inferiors;  Els costos de manteniment també són inferiors ja que una 

línia soterrada acostuma a ser més accessible i no necessita tantes intervencions. 

• Els costos de manteniment associats a les línies soterrades són essencialment els deguts a 

les revisions que s’han de realitzar dins de les arquetes d’empalmament a nivell del “cross-

bonding”; Amb la utilització de cables de fibra òptica, ja es control des de les subestacions els  

possibles sobreescalfaments dels cables que podem provocar averies. No obstant, s’ha 

constatat que la gran majoria de les averies es localitzen en les arquetes d’ empalmament les 

quals són perfectament accessibles. 

3 - MÈTODES CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIÓ DE CABLES 

3.5 Mètodes constructius 
En una solució soterrada l’obra civil pren particular relleu. A part de l’espai necessari pel “camí de 

cables”, s’han de trobar corredors addicionals per a la realització de les obres i l’accés permanent a 

les arquetes d’empalmament. La seva definició és més subjectiva i és principalment funció de les 

exigències d’explotació, del tipus i metodologia d’instal·lació. Es poden minimitzar els amples 

necessaris utilitzant els mètodes constructius adequats.  

Segons [9], existeixen dotze (12) tècniques d’instal·lacions de cables inventariades. D’aquestes, les 

tres primeres són les més utilitzades arreu del món degut a la seva simplicitat, relatiu baix cost i 

disponibilitat dels materials i equips necessaris per a la seva realització. 

Les tècniques d’instal·lació inventariades són principalment les que es descriuen a continuació: 
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1. instal·lació directament en rasa: és una solució interessant econòmicament i és una tècnica 

utilitzada tant en zones urbanes com en àrees rurals amb o sense estintolaments. Per 

tensions de 400kV, típicament consisteix en rases de metre a metre i mig d’ample i d’un a dos 

metres de fondària per tern de circuit. En funció de la fondària, dels materials existents i del 

entorn, es pot aconseguir minimitzar costos d’execució sense necessitat d’estintolaments de 

les rases. És important que al voltant dels cables se disposi d’un reblert de conductivitat 

controlada per complir amb els càlculs elèctrics i una granulometria adequada per que els 

cables estiguin ben assentats.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 1– Rasa tipus per un cable directament col·locat en rasa en zona rural i en zona urbana amb i sense 
estintolament. Font: CIGRE – Technical Brochure 338, Des. 2007 “Statistics of AC Underground Cables in 
power Networks” . 
 
 

2) instal·lació en conductes/tubs: és una solució principalment utilitzada en zones urbanes 
degut a la flexibilitat de la instal·lació i de les facilitats de reparació que proporciona. Els conductes 

poden ser de PE, formigó o PVC. Aquest tipus d’instal·lació proporciona flexibilitat en l’execució i 

minimitza afeccions ja que un cop realitzada l’obra civil es pot tancar la rasa i passar els cables per 

les zones d’empalmament. Alguns fabricants/instal·ladors de cables com a General Cable, prefereixen 

adoptar aquest tipus de solució per les seves instal·lacions en front d’una solució directament en rasa. 

A nivell de costos, en front de la solució més econòmica de cables instal·lats “directament en rasa”, 

s’afegeixen principalment costos dels conductes. Els costos de reblert acaben essent similars a los 

d’una instal·lació col·locada directament en rasa degut al control rigorós i de la selecció del material a 

emprar. 
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Foto 2 i Foto 3 - Instal·lació en conducte. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. Foto 4 – Instal·lació en 
conducte de formigó sota una carretera d’un cables XLPE de 132kV. Font: Electric cables Handbook, 
BICC Cables Ltd. 
 

3) instal·lació en motlles en forma d’U amb coberta prèviament instal·lats, de formigó, acer o 
fibra de vidre - Throughs: Aquesta tipologia d’instal·lació permet protegir els cables dels esforços 

mecànics als quals poden estar sotmesos; S’utilitza aquesta tècnica generalment a l’interior de les 

subestacions o en llocs protegits. 

 
Figura 2 – Exemple de instal·lació en motlles en U tancat. Font: “The highland council, cairngourms 

National Park Authority & Scottish Natural Heritage Undergrounding of Extra High Transmission”  
 
 

4) instal·lació en ponts/viaductes existents: és poden subjectar els cables sota els ponts o 

viaductes existents quan es necessita passar per sobre d’una riera o una infraestructura com una 

carretera o ferrocarril; aquesta instal·lació requereix un estudi acurat de les seves implicacions, ja que 

els cables estan exposats a esforços addicionals tals com els esforços dinàmics o tèrmics; d’altra 

banda, en cas d’existir, es poden passar els cables per les voreres. En alguns ponts de llosa 

alleugerida es pot estudiar també el pas dels cables pels orificis interiors al tauler. En el cas dels 

ponts del TAV, s’han d’estudiar particularment els efectes magnètics entre les dues instal·lacions. 

Existeixen situacions en que s’ha realitzat una passarel·la adjacent al pont existent per passar els 

cables. Es pot pensar també en alguns casos eixamplar taulers de ponts i viaductes existents. 
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Foto 5– Exemple d’instal·lació de cables sota un clàssic pont de bigues. Font: CIGRE – Technical 
Brochure 338. 
 

 
Foto 6 - Pont del Captain Cook (Brisbane) . Font: 
“Performance of modern cables in central 
europe” C-514, Jicable 2007 

 
Foto 7 - Per un pont amb estructura independent 
a  Colombo. Font: “Performance of modern 
cables in central europe” C-514, Jicable 2007

 
 

5) instal·lació en pou: s’utilitza principalment quan s’ha de portar l’energia des de les centrals 

hidroelèctriques fins a les torres aèries, o quan s’ha de connectar una instal·lació soterrània com un 

túnel amb una subestació convencional o línia aèria. 

 

6) perforació horitzontal dirigida: Aquesta tècnica és de ràpida execució i és ideal per passar 

cables sota les rieres o en zones on es vol minimitzar els disturbis provocats per la instal·lació, com 

ara en zones urbanes ja que aquesta tècnica substitueix l’obertura de rases a cel obert; s’utilitza 

generalment per distàncies relativament baixes, de 20 m a 900 m; És una de les opcions més viables 

tècnicament per vèncer obstacles com el Riu Ter o el Riu Fluvià. En l’àmbit de l’actuació de 

soterrament de cables d’alta tensió “Plan Madrid”, aquesta tècnica s’ha utilitzat per passar el Riu 

Manzanares i la M-40. Existeixen diferents tècniques de perforació en funció si el tipus de material a 

perforar és tou o dur, respectivament el sistema de llança de perforació i el de motor de fangs. 
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L’operació de perforació es pot resumir en tres passos: la perforació pilot, la operació d’eixamplament 

i soldadura i finalment la instal·lació del conductes o cables. 

Aquesta tècnica permet vèncer tot tipus de punts singulars i situacions que ens podem trobar al llarg 

del traçat del soterrament d’una línia de molt alta tensió. S’exemplifica breument a continuació 

algunes situacions: 

 el pas de torrents naturals; 

 el encreuament d’un canal; 

 el encreuament de biòtops; 

 la perforació d’un talús i el pas sota la carretera; 

 encreuament de torrents amb les margenes protegides o revestits; 

 la perforació subterrània de parcs; 

 l’encreuament sota arbres protegits; 

 la perforació subterrània d’unes escalinata; 

 Encreuament d’edificis i industries; 

 Encreuament de transports subterranis; 

 Encreuament de diverses carreteres, carreres i camins transitats, etc... 

Es mostren a continuació les seqüències d’instal·lació d’un cable sota una riera: 

 
Figura 3 – Esquema i seqüència d’ Insta.lació d’un conducte amb el mètode de perforació horitzontal 
dirigida sota una riera. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
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Foto 8 – Exemple d’instal·lació en perforació 
dirigida. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 

 
Foto 9 - 2nd Yorkshire Line. Font: CIGRE “The 
highland council, cairngourms National Park 
Authority & Scottish Natural Heritage 
Undergrounding of Extra High Transmission”  

 
 
 
7) mètode de “pipe jacking” : És un mètode on s’utilitza un gat hidràulic per empènyer una canonada. 

Està especialment dissenyat per passar els conductes en el sòl al mateix temps que s’excava el 

material. Aquest mètode permet aconseguir que la canonada estigui col·locada quan s’acabi 

l’excavació del túnel. És un tècnica que no afecta a l’entorn però està condicionada al tipus de sòl. 

 

              
Figura 4 – Exemple de “pipe jacking”. Font: The pipe Jacking association 
 

8) microtúnels: És una tècnica similar a l’anterior. S’empeny un tub al mateix temps que es va 

excavant, però la utilització de la microtuneladora permet penetrar en sòls més durs. Contràriament a 

altres sistemes, no són generalment instal·lacions accessibles i només es pot col·locar un circuit de 3 

fases per microtúnel. Els diàmetres possibles van des de 300 mm a 1200mm i la longitud màxima és 

d’aproximadament 200m; 
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Foto 10 - Exemple d’instal·lació de cables amb el mètode de 
microtúnel. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 

 
 

9) “embedding”: Consisteix en excavar la llera des d’un marge o amb una màquina apropiada, 

enterrar-hi els cables o els conductes i desprès tancar la rasa. El mètode de subjecció i la profunditat 

de la rasa és funció de l’exposició i dels perills de damnificació. 

 

10) túnels i galeries : la instal·lació dels cablejats en túnel són generalment apropiats quan s’han de 

realitzar llargs trams en zones urbanes que siguin visitables i quan per garantir la capacitat de 

transports es necessita més d’un circuit i un mètode que optimitzi la capacitat. La ventilació del túnel 

permet augmentar la capacitat de transport d’un circuit en relació a un circuit col·locat directament en 

rasa o en conducte, i a més permet la possibilitat de refredar el túnel. Els mètodes d’execució del 

túnels són els propis de les obres civils i els diàmetres varien des d’1,8 m fins a 14 m. Les 

instal·lacions en galeries es poden o no realitzar a cel obert amb o sense estintolament. La tècnica de 

l’empenta oleodinàmica és particularment interessant per fer passar calaixos sota carreteres o altres 

vies com les del TAV sense molestar el trànsit. 

 

 
Foto 11 – Exemple d’instal·lació en túnel. Font: 
CIGRE – Technical Brochure 338. Foto 12– línia 
de 400 kV Doble Circuit de Morata-San 
Sebastian i Loeches-San Sebastian (Galeria de 
l’Aeroport de Bajaras). Font: Red Eléctrica de 
España (REE). 

 
Foto 13 - Vista del túnel de Elstree (Londres) 
Font: “The St. Johns Wood – Elstree experience-
testing a 20km long 400kV XLPE-Insulates 
cables system after installation” A-22, Jicable 
2007 



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT DE 
LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ ENTRE SANTA LLOGAIA D’ALGUEMA  
- BESCANÓ I RAMAL DE RIUDARENES – TRAÇAT I OBRA CIVIL 

Memoria_EdC.doc 

Memòria Pàgina 16 de 38 
 

 

 16

 
Foto 14 -  A la esquerra, calaix sota construcció a l’aeroport de Barajas. Font: “Statistics of AC 
Underground Cables in power Networks” Brochure 338, Des. 2007. CIGRE 
Foto 15 i foto 16– Al mig i a la dreta, Instal·lació en galeria al centre de Madrid (Plan Madrid). Font: 
“Undergrounding and reorganization of the electrical system of the city of Madrid” A-25, Jicable 2007 
 
 

11) instal·lacions en galeries/túnels existents i o compartits: és una solució atractiva quan és 

complicat trobar nous corredors d’infraestructures i la compactació i la utilització de les instal·lacions 

existents és primordial. Aquest tipus d’aprofitament permet reduir dràsticament els costos, terminis 

d’execució i sovint permet minimitzar les afeccions a l’entorn. Pràcticament aquesta tècnica ofereix els 

mateixos avantatges que una instal·lació en conducte. És una possibilitat a considerar principalment 

per l’estudi del traçat entre la subestació de Juià i Bescanó on es podria com alternativa al corredor 

d’infraestructures de l’AP-7-TAV plantejar l’aprofitament del corredor del gasoducte i pensar inclús en 

una obra civil compartida. Aquestes solucions, que necessiten un estudi de viabilitat de detall, es 

plantegen cada vegada més. A títol d’exemple es cita la voluntat d’aprofitament del túnel de Collserola 

d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) que connecta la Trinitat als dipòsits de la Fontsanta per compartir amb 

una instal·lació de molt alta tensió de 400kV de doble circuit de la mateixa REE (Línia de Santa 

Coloma de Gramanet - Sant Just Desvern). 

 

12) instal·lació en rasa amb estesa mecànica dels cables: consisteix en obrir la rasa i estendre els 

3 cables per circuit de forma immediata. Es pot tornar a tancar la rasa una vegada els cables estan 

estesos. És una tècnica limitada a una sèrie de condicions i està provada només per tensions de fins 

a 90 kV. No és una tècnica aplicable directament en el cas que ens ocupa, no obstant s’entén que els 

instal·ladors una vegada es troben confrontats amb el fet de estendre uns 500km de cables de 400kV 

acaben estudiant i trobant una metodologia efectiva. Es minimitzaria així els temps d’ instal·lació i les 

afeccions temporals a l’entorn, tal com ja es fa per els cables de tensions inferiors (actualment més 

instal·lats). 
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Foto 17 – Instal·lació amb estesa mecànica dels cables. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 

3.6 Tècniques d’estesa de cables 
A part del tipus d’instal·lació, existeixen diferents tècniques per l’estesa de cables pròpiament dita. 

La tècnica més ancestral és la d’estirar el cable de forma manual utilitzant la força humana de forma 

coordinada. Aquesta tècnica és utilitzada quan el pes del cable la possibilita i la mà d’obra és barata, 

essent el seu ús limitat per molt altes tensions.  

Altres tècniques possibiliten l’estesa de cables: “nose pulling”, “bond pulling”, “synchronised power 

drive rollers” o “WAter in a TUbe to lay CABles”. 

El “nose pulling”, o tècnica d’estirament del nas, consisteix en instal·lar el cable mitjançant una corda 

que estira l’extremitat del cable (el nas del cable) de la bateria. Aquesta tècnica requereix un càlcul 

acurat de la força amb la qual s’ha d’estirar en funció del tipus de cable per tal de no danyar-lo. 

Una altra tècnica és la de “bond pulling”, que consisteix en estirar el cable simultàniament en diferents 

punts aproximadament equidistants per repartir els esforços al llarg del cable (veure Foto 18). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Foto 18 – Il·lustració de la tècnica del “Bond pulling”. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 

La tècnica dels rodets mecànics sincronitzats o “synchronised power drive rollers”, consisteix en 

utilitzar uns rodets repartits d’una forma equidistant al llarg del cable per anar estirant-lo d’una forma 

sincronitzada. 
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Foto 19 – Il·lustració de la utilització de rodets mecànics per a la instal·lació dels cables 
 

Destaca en particular una tècnica moderna que es va utilitzar en una zona rural de França el 2005 per 

a l’estesa de la línia bretona Locmalo - Plouay de 60 kV i 20 km de longitud. L’estesa, batejada com a 

WATUCAB (WAter in a TUbe to lay CABles), permet estalviar juntes realitzant trams de fins a 3 

vegades més llargs (aproximadament de 3 km) i incrementa la velocitat d’execució en més del 50%,  

passant de 13 m/min a 20 m/min. Aquesta tècnica consisteix en injectar aigua sota pressió en el 

conducte prèviament instal·lat de polietilè d’alta densitat per facilitar l’empenta i estirat del cablejat. 

S’il·lustra a continuació la tècnica descrita al paràgraf anterior: 
 
 

       
Figura 5 i Foto 20 – Tècnica d’estesa de cables empleada per Réseau de Transport d’Electricité (RTE) per 
la línia de 20 km i 60 kV de Locmalo-Plouay a la Bretanya. Font: RTE France. 
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Foto 21 – Instal·lació en tubs de PE del circuit de 60kV Macmalo-Plouay (Bretanya, 2005). Font: SCE 
Aménagements et Environnement 
 

Si quina sigui la forma d’estendre els cables, es subratlla que aquesta feina pot ésser totalment 

independent de la obra civil en pràcticament tot els casos d’instal·lació exceptuant el cas de 

“directament en rasa” que és la forma més senzilla de soterrament. De la mateixa forma es vol 

remarcar que l’estesa de cables no és una operació que comporti en si mateix unes dificultats 

tècniques accentuades ja que aquesta tasca es pot emprar amb alguna agilitat tant en zona rural com 

en zona urbana, un cop es pugui fer arribades i dipositades les bobines a prop de les arquetes 

d’empalmament. S’exemplifica a continuació algunes situacions d’estesa de cables arreu del món 

primer en zona urbana i desprès en zona rural.  

 

 
Foto 22 – Estesa de cables en zones urbana. A la esquerra a Brisbane i a la dreta a Colombo (Sri Lanka) 
 

 
Foto 23 – Estesa de cables en zona rural. A la esquerra 
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4 - POSSIBILITATS DE COMPACTACIÓ 

La compactació de línies elèctriques consisteix típicament en aprofitar traçats de línies o altres obres 

lineals existents per fer-hi passar la nova infraestructura planificada. És doncs una mesura de 

concentració de l’impacte ambiental en corredors ja afectats i de disminució de l’impacte ambiental 

global. També, la compactació pot realitzar-se en el sentit invers, és a dir desplaçant línies existents 

cap a nous corredors que hagin de ser afectats per noves infraestructures recuperant i reintegrant la 

zona degrada per l’antiga instal·lació. 

En aquest cas, les infraestructures planificades existents que es podrien aprofitar són: 

- El TAV Figueres - Barcelona; 

- L’ampliació a un tercer carril per sentit de l’AP-7 des de La Jonquera fins a Vilafresser; 

- El desdoblament de la N-II des de la Jonquera fins a Vilafresser; 

- L’ampliació de l’AP-7 a quatre carrils per sentit des de Vilafresser fins a Fornells de la Selva. 

- El desdoblament de l’Eix Transversal viari; 

- La variant de Bordils, Celrà i Medinyà; 

- La N-141e de l’eix Ter-Brugent; 

- L’eix transversal ferroviari i la variant de mercaderies de Girona. 

4.7 Carreteres 
La construcció d’una nova infraestructura viària genera un corredor de domini públic que es podria 

aprofitar per fer-hi passar altres serveis. A més, una vegada acabada la carretera, aquesta possibilita 

l’accés permanent i directe que requereix una instal·lació soterrada d’alta tensió. 

La LLEI 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres, a l’Art.25 defineix els usos permesos dins del 

domini públic viari: 

“... l'ocupació del subsòl de la zona de domini públic, preferentment a la franja d'un metre situada a la 

part més exterior d'aquesta zona, per a la implantació o la construcció de les infraestructures 

imprescindibles per a la prestació de serveis públics essencials...” 

S’ha de tenir en compte que la zona de Domini Públic Viària (ZDPV), objecte d’expropiacions, es 

delimita a banda i banda de la carretera, en una franja de: 

 - 8 m en vies preferents i autovies des del final de l’aresta exterior d’explanació; 

- 3 m carreteres convencionals des del final de l’aresta exterior d’explanació. 

A part de la zona de domini públic es defineixen tant en la Llei de Carreteres mencionada 

anteriorment com en el capítol III de la Llei Estatal de Carreteres 25/88 de 29 de juliol, les zones de 

protecció següents: 

- Zona de servitud: 25 m en vies preferents i autovies i 8 m en carreteres convencionals; 

- Zona d’afeccions: 100 m en vies preferents i autovies i 50 m en carreteres convencionals; 
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A continuació es presenta un esquema simplificat de les zones de protecció de la Llei de 

Carreteres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Esquema de delimitació de ZDPV i zones de protecció de una carretera segons la Llei General 
de l’Estat. Distàncies en metres. Font: elaboració pròpia. 
 

Segons l’art 78, del Reglament General de Carreteres de l’Estat, a la zona de servitud es pot utilitzar 

aquest corredor per conduccions d’interès general o conduccions vinculades a un servei d’interès 

general, en el supòsit de que no es puguin allunyar més de la carretera. 

A part d’aquest límit, es defineix el límit d’edificabilitat a l’art. 25 de la Llei Estatal de Carreteres (o bé 

l’art. 84 del Reglament General de Carreteres), que s’estableix en: 

- 50 m a partir de l’aresta exterior de la calçada i mesurat horitzontalment, en autovies, vies 

ràpides i autopistes; 

- 25 m a partir de l’aresta exterior de la calçada i mesurats horitzontalment en altres 

carreteres. 

Dins d’aquest àmbit es prohibeix la construcció, la reconstrucció o l’ampliació d’obres, exceptuant les 

imprescindibles per a la conservació i manteniment de les construccions existents. 

Finalment, citem l’art. 94.d del Reglament General de Carreteres de l’Estat, on es resumeixen les 

condicions d’atorgament d’autorització per a la instal·lació d’una conducció subterrània com pot ser el 

cas de la línia de MAT en estudi: 

“No se autorizarán por la zona de dominio público salvo que, excepcionalmente y con la debida 

justificación, la prestación de un servicio público de interés general así lo exigiere. 

ZDPV - 8 m

Z. servitud - 17m

Z. afectació - 75 m 

Zona no edificable 50 m



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT DE 
LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ ENTRE SANTA LLOGAIA D’ALGUEMA  
- BESCANÓ I RAMAL DE RIUDARENES – TRAÇAT I OBRA CIVIL 

Memoria_EdC.doc 

Memòria Pàgina 22 de 38 
 

 

 22

En la zona de servidumbre, y donde no haya posibilidad de llevarlas fuera de la misma, se podrán 

autorizar las correspondientes a la prestación de un servicio público de interés general y las 

vinculadas a servicios de interés general, situándolas en todo caso lo más lejos posible de la 

carretera.  

Las de interés privado sólo se autorizarán por la zona de afección. Excepcionalmente y donde no 

haya otra solución, se podrán autorizar en la zona de servidumbre, lo más lejos posible de la 

carretera.” 

4.8 Tren d’Alta Velocitat i l’Eix Tranversal Ferroviari  
Al capítol III de la Llei Estatal de 39/03 de 17 de novembre del sector ferroviari, s’estableixen les 

limitacions a les propietats definint les zones de domini públic, d’afecció i d’edificabilitat d’una 

instal·lació ferroviària. 

Les limitacions són les següents: 

 La zona de domini públic s’estableix a banda i banda de la Xarxa Ferroviària d’Interès 

General considerant una franja de 8 m des de l’aresta exterior de l’explanació (art. 13); 

 La zona de protecció s’estableix de la mateixa forma considerant una franja de 70 m (art. 14);  

 El límit d’edificabilitat se situa a 50 m de l’aresta exterior més propera de la plataforma (art. 

16). 

Segons l’art. 15 de la mateixa llei del sector ferroviari, s’estableix que en zona de domini públic es 

podria considerar la possibilitat de realitzar obres d’interès general sense perjudicar la seguretat de 

les instal·lacions ferroviàries. S’entén que podrien estar incloses les obres de soterrament de la ínia 

de molt alta tensió. 

4.9 Altres línies elèctriques 
En plantejar el soterrament de la línia de MAT, es podria simultàniament plantejar la compactació de 

la mateixa amb altres línies àries d’alta tensió que tinguin un recorregut similar, sempre i quan no es 

pugui procedir al seu desmantellament. La possibilitat de desmantellament és funció de les 

necessitats i previsions d’explotació de la xarxa de transport i distribució d’energia elèctrica. 

La secció tipus de soterrament de més d’una línia en un mateix corredor s’ha d’estudiar per tal de 

garantir la capacitat de transport de la totalitat dels circuits i la independència per qüestions de 

seguretat de les instal·lacions i del subministrament. 

Les principals línies d’alta tensió que es troben a l’àmbit es estudi i que realitzen una trajectòria similar 

a  la línia de MAT són: 

 La línia de 132kV (Figueres-Juià) entre Santa Llogaia i Juià; 

 La línia de 220kV doble circuit (Vic-Juià) entre Bescanó i Juià. 

 Altres línies de Fecsa de 110/132kV; 
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En el tram Santa Llogaia – Bescanó, es proposa el desmantellament i la compactació de la línia de 

132kV de Fecsa Figueres-Juià amb la línia soterrada de la MAT. Aquesta millora suposaria l’anulació 

de 20km de línia aèria. Quant al ramal de Riudarenes, es proposa desmantellar i compactar un tram 

de 7 km de la línia de Fecsa de 132kV Salt - la Roca. 

5 - PROPOSTES DE TRAÇAT SOTERRAT 

D’acord amb les consideracions de seccions tipus necessàries, s’ha estudiat a escala 1:30.000 les 

alternatives de traçat de soterrament de la línia MAT entre : 

 La SE de Santa Llogaia d’Alguema i Juià; 

 La SE de Juià i la SE de Bescanó; 

 El ramal de Riudarenes, des de la derivació fins a la subestació de  Riudarenes. 

Val a dir que no s’ha realitzat un projecte de traçat de detall. Es pretén només identificar els 

potencials corredors disponibles per calcular longituds i ajustar els costos directes del soterrament. 

Com a apèndix es presenten els plànols del traçat considerat. A continuació es descriu breuement la 

proposta.  

5.10 Tram SE Santa Llogaia – Bescanó 
De Santa Llogaia d’Alguema fins al T.M. de Pontós la línia soterrada passaria entre l’AP-7 i el TAV. 

Passat aquest punt, el traçat seguiria les obres del desdoblament de l’A-2 fins a l’estació de servei de 

l’A-7, on reprendria novament el corredor de les obres del tercer carril de l’AP-7. A partir de Vilafresser 

s’aprofitarien les obres del quart carril de la mateixa autopista fins agafar la N-141e, considerant el 

traçat proposat pel CILMA a les al·legacions de l’eix Ter-Brugent. 

La derivació cap a la subestació de Juià es podria realitzar utilitzant la variant de Bordils, Celrà i 

Medinyà. 

Els punts singulars s’hauran de vèncer utilitzant els mètodes proposats als capítols anteriors, 

principalment els de perforació horitzontal dirigida o empenta oleodinàmica. En aquest sentit, trobem 

els encreuaments amb els rius Ter i Fluvià, i també els passos sota l’AP-7, el TAV i l’A-2.  

Entre Santa Llogaia i Juià, com a millora global es proposa compactar i soterrar la línia de 132 kV 

Juià-Figueres, fet que representa la mitigació de 20 km d’afecció actual. En aquest cas, realitzar el 

soterrament en galeria seria més avantatjós per tal de no multiplicar les rases i l’ample afectat.  

5.11 Ramal de Riudarenes: des de la derivació fins a la SE de Riudarenes 
Per al soterrament del ramal de Riudarenes s’ha proposat aprofitar els corredors 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’ 
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aproximadament 5 km que aprofitaria pistes forestals, carenes i camins desforestats per on passen 

actualment algunes línies aèries de distribució que abasteixen els masos aïllats. Aquestes es podrien 

compactar amb la línia de MAT. Es proposa realitzar aquest tram principalment en rasa amb 

conductes. Es recorda que els espais naturals amb alt risc d'incendi forestal, són justament les 

carenes. L’aprofitament de l’existència de pastures o antics conreus, i també de les nombrosos pistes 

forestals i accessos que s'hi donen conformaria 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 incrementarien la diversitat biològica i la riquesa paisatgística de l'entorn. 

Una vegada arribada a la traça de l’eix ferroviari transversal es seguiria el corredor un parell de 

quilometres 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. 

Es preveu un punt singular important que serà el creuament amb el TAV abans d’arribar a la 

subestació. El fet de compartir corredor amb el TAV implica estudiar amb més detall els efectes 

provocats entre les dues infraestructures per determinar la distància de seguretat a mantenir. 

Com a millora es proposa a més la compactació parcial amb la línia de MAT al llarg de 7 km amb una  

línia de 132kV existent. Es proposa que la solució d’instal.lació sigui en calaix quan segueix corredors 

d’infraestructures per aprofitar la zona de domini públic de les infraestructures. 

6 - ESTIMACIÓ DE COSTOS 

6.12 Estimació dels costos directes dels diferents mètodes d’instal·lació 
Considerant les unitats d’obres necessàries per cada mètode d’instal·lació, s’ha estimat el cost directe 

aproximat per km d’obra civil per cadascun d’ells. 

 

Es presenta a continuació una taula resum amb els valors obtinguts: 

 

Mètode d’instal·lació Preu (M€/km) 

Directament en rasa 1 M€/km 

En rasa amb conductes 1,6 M€/km 

Calaix de formigó 2,5 M€/km 

Altres mètodes: Perforació horitzontal dirigida, 

empenta oleodinàmica, túnels, etc... 

> 4 M€/km 

Taula 1- Resum del cost directe de l’obra civil en funció del mètode d’instal·lació. 
 

D’altra banda, considerant l’oferta econòmica de General Cable [10], s’ha conclòs que el cablejat val 

aproximadament 3,6 M€/km de traçat (aprox. 300€/m, 12km de cables per km de traçat). Considerant 

els demés accessoris i extremitats a subministrar el preu pujaria i arribaria fins 4M€/km. Considerant 
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un increment del 25% pel transport i la instal·lació, és raonable considerar que al cost de l’obra civil 

s’ha d’incrementar en 5M€/km per obtenir l’estimació del cost d’una solució soterrada en funció dels 

diferents mètodes d’instal·lació. 

 

A continuació es presenten els costos directes obtinguts: 

Mètode d’instal·lació Preu (M€/km) 

Directament en rasa 6 M€/km 

En rasa amb conductes 6,6 M€/km 

Calaix de formigó 7,5 M€/km 

Altres mètodes: Perforació horitzontal dirigida, 

empenta oleodinàmica, túnels, etc... 

> 9 M€/km 

Taula 2- Resum del cost estimat del soterrament en funció del mètode d’instal·lació. 
 

Amb aquestes dades i amb les longituds de soterrament extretes dels plànols de traçat, s’ha estimat 

el cost directe del soterrament a les comarques de Girona. Aquests valors ens serveixen de guia i de 

contrast amb els valors obtinguts a partir dels ràtios extrets de la bibliografia especialitzada. 

 

En segon lloc, s’ha considerat els ràtios trobats principalment en [21] per tal de realitzar una 

comparativa de costos globals entre l’opció soterrada i l’opció aèria. 

 

A banda dels costos directes calculats, cal tenir en compte l’estalvi de costos indirectes i un guany en 

el benefici social associat a la presa de consideració de l’alternativa soterrada i compactada que s’ha 

presentat. A més, no es comptabilitzen els aspectes següents: 

- el benefici que suposa el nou emplaçament de les línies a desmantellar i reposar, l’augment 

de la vida útil de les mateixes, i la disminució dels costos de manteniment associats; 

- l’estalvi que suposa compactar amb altres infraestructures o amb altres línies elèctriques en el 

sentit de que es comparteixen servituds de pas i expropiacions; 

- la necessitat de minimitzar la desvalorització de les propietats que es troben afectades 

directament o indirectament pel traçat ; 

- uns costos de manteniment globalment inferiors degut a la renovació dels conductors i torres 

de les línies a reposar i degut a l’aparició dels trams soterrats menys exposats a inclemències 

climàtiques i actes vandàlics;  

- uns guanys indirectes associats a la millor percepció social i l’acceptació en general de les 

noves infraestructures elèctriques; 

- la disminució de costos indirectes que representen la disminució dels perills d’electrocució 

associats a la compactació, al soterrament de la proposta i a la renovació dels components 

- el reciclatge del material a desmantellar, etc. 
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A continuació es presenten les taules resum dels càlculs econòmics realitzats: 
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Ramal de Riudarenes 

COMPARACIÓ OHL/UGC DE COSTOS mitjançant ràtios - RAMAL DE RIUDARENES  

   Long. (km): 19,3 23,2  

    OHL UGC REE CILMA 

Dif. 

(CILMA-

REE) 

Costos directes (CD), segons M.Monti - Ref. Biblio. (21) M€ M€ M€ 

cost d’instal·lació línea 

sense obstacle/zona 

rural  

0,6-1 M€/km 

(20%) 

 

4 a 8 M€/km 

(80%) 3 112 109 

 

en muntanya/amb 

obstacles  

1,5-2 M€/km 

(80%) 

 10 M€/km (20%) 27 47 20 

cost de compensació reactiva   150k€/km  3,5 4

cost SE transició aèria -

soterrada   450k€/u.  0,45 0

Cost total d’inversió (CD)     Subtotal: 30 163 133

        Factor: 5,4   

       

Costos indirectes (CI): segons M. Monti - Ref. Biblio. (21)    

cost gestió i manteniment  2,5 a 3% CD  0,8  -1 

cost pèrdues d'energia  40% CD 2% CD 12 3,3 -9 

cost de desmantellament  0,05% CD 0,08% CD 0,02 0,1 0 

       

Costos indirectes (CI):     Subtotal 13 3 -9 

Altres costos indirectes: segons UdG - Ref. Biblio. (6)         

cost accidents climàtics    +++   

cost altres accidents    +++   

cost pèrdua de valor 

paisatgístic    +++   

costos ambientals (salut, 

soroll, etc.)    +++   

Valor d'existència i herència       +++     

cost expropiacions 0,03M€/km 

cost pèrdua de valor terrenys i 

propietats Segons UdG 2M€/km 0,0094M€/km 39 0,2   

       

Costos globals     TOTAL 82 167 85 

        Factor: 2,0   
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Estimació dels costos globals mitjançant altres valoracions 

Altra estimació dels costos directes del ramal de Riudarenes soterrat : 
Long. en 
km: 23,4 

  UGC     CILMA 

Costos directes (CD):    M€ 

cost obra civil - segons Ref. Biblio 
(9) Calaix 2,5M€/km 70% 41 

 Rasa 1,6M€/km 100% 4 

 

Altres 
punts 
singulars 4,5M€/km 20% 21 

cost “industrial”- segons Ref. Biblio 
(10)  5M€/km 100% 117,0 

cost de compensació reactiva - 
segons M.Monti. Ref. Biblio (21)   150k€/km 3,5 

cost SE transició aèria-soterrada - 
segons Ref. Biblio (21)   450k€/u. 0,45 

      Subtotal: 187 

      Factor: 6,2 

Costos indirectes (CI): segons M.Monti - Ref. Biblio. (21)  
cost gestió i manteniment     

cost pèrdues d'energia  2% CD  3,7 
cost de desmantellament  0,4-0,8% CD  1,1 

     

Costos indirectes (CI):     Subtotal: 5 
Altres costos indirectes: Segons UdG - Ref. Biblio. (6)     
cost accidents climàtics     

cost altres accidents     

cost pèrdua de valor paisatgístic     
costos ambientals (salut, soroll, 
etc.)     
Valor d'existència i herència         
cost expropiacions 
cost pèrdua de valor terrenys i 
propietats   0,0094M€/km  5 km  0,05 
     
Costos globals     TOTAL: 192 
      Factor: 2,3 
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Estimació de costos directes de les millores proposades: aprox. 16M€ 
     
*Compactació amb línia de 132kV - aprox. 7 km: (ràtio de projecte similars) 

Soterrament: 0,6M€/km/circuit:   8,4M€  
Cost de desmantellament: 0,04M€/km   0,3M€  
Benefici de la valoració dels terrenys i propietats: (1M€/km) -7M€   
Total cost global:     1,7M€   
     
*Increment per subestació GIS: 4,5M€ + obra civil**, 7M€ - Ref. biblio (8)   
**s'ha considerat que l'obra civil x1,5 l'increment de cost de la tecnologia GIS   
     
   Total:  208M€  

ABREVIACIONS UTILITZADES: 
OHL - Overhead Line: Línia aèria 

UGC- Underground Cables : cables soterrats 

SE - Subestació  

GIS - Gas Insulated Line (SE amb aïllament gasós) 
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Tram Santa Llogaia - Bescanó 

COMPARACIÓ OHL/UGC DE COSTOS mitjançant ràtios - STA LLOGAIA-BESCANÓ  

   Long. (km): 40,8 43,6  

    OHL UGC REE CILMA 

Dif. 
(CILMA-
REE) 

Costos directes (CD), segons M.Monti - Ref. Biblio. (21) M€ M€ M€ 

cost d'instal.lació línea 
sense obstacle/zona 
rural 

0,6-1 M€/km 
(20%) 4 a 8 M€/km (80%) 7 209 203 

 
en muntanya/amb 
obstacles 

1,5-2 M€/km 
(80%) 10 M€/km (20%) 57 87 30

cost de compensació reactiva   150k€/km  6,5 7

cost SE transició aéria-
soterrada   450k€/u.  0,45 0

Cost total inversió (CD)     Subtotal 60 303 240

        Factor: 4,8   

       

Costos indirectes (CI): segons M.Monti - Ref. Biblio. (21)    

cost gestió i manteniment  2,5 a 3% CD  1,8  -2

cost perdues d'energia  40% CD 2% CD 25 6,1 -9

cost de desmantellament  1,5-2,5% CD 0,4-0,8% CD 1,3 1,8 1

       

Costos indirectes (CI):     Subtotal 28 8 -21

Altres costos indirectes: Segons UdG - Ref. Biblio. (6)         
cost accidents climàtics    +++   
cost altres accidents    +++   
cost pérdua de valor 
paisagÍstic    +++   

costos ambientals (salut, 
soroll, etc.)    +++   

Valor d'existència i herència       +++     
cost expropiacions 0,03M€/km 

cost pérdua de valor terrenys i 
propietats Segons UdG 2M€/km 0,0094M€/km 82 0,4   

       

Costos globals     TOTAL 174 312 138

        Factor: 1,8   
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Estimació dels costos mitjançant altres valoracions 

Altre valoració dels costos directes:  Long. en km: 43,6 

  UGC     CILMA 

Costos directes (CD):    M€ 

cost total - segons Ref. Biblio (9) Calaix 2,5M€/km 80% 87 

 

Altres 
punts 
singulars 4,5M€/km 20% 39 

cost "industrial"- segons Ref. 
Biblio (10)  5M€/km 100% 218,0 
cost de compensació reactiva - 
segons M.Monti. Ref. Biblio (21)   150k€/km 6,5 
cost SE transició aèria -
soterrada - segons Ref. Biblio (21)   450k€/u. 0,45 

      Subtotal: 351 

      Factor: 6,5 

Costos indirectes (CI): segons M.Monti - Ref. Biblio. (21)  

cost gestió i manteniment     

cost pèrdues d'energia  2% CD  7,0 

cost de desmantellament  0,4-0,8% CD  2,1 
     

Costos indirectes (CI):       9 
Altres costos indirectes: Segons UdG - Ref. Biblio. (6)     
cost accidents climàtics     
cost altres accidents     
cost pèrdua de valor paisatgístic     
costos ambientals (salut, soroll, 
etc.)     

Valor d'existència i herència         
cost expropiacions 
cost pèrdua de valor terrenys i 
propietats   0,0094M€/km   0,4 
     

Costos globals     TOTAL 361 
      Factor: 2,1 
Estimació de costos directes de les millores proposades: aprox. 40M€ 
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*Soterrament de línia de 132kV: 0,6M€/km i circuit tricable : aprox. 24M€ 

*Compactació amb línia de 132kV - aprox. 20km: (ràtio de projecte similars) 
Soterrament: 0,6M€/km/circuit:   24M€  
Cost de desmantellament: 0,04M€/km  0,8M€  
Benefici de la valoració dels terrenys i propietats: (1M€/km) -20M€   
Total cost global:     4,8M€   
     
*Increment per SE GIS: 11M€ + obra civil - aprox. 16,5M€   - Segons Ref. biblio (8) 
SE Sta Llogaia: 4,5M€    
SE Ramis: -11M€    
SE Juià: 13M€    
SE Bescanó: 4,5M€    
S'ha considerat que l'obra civil x1,5 l'increment de cost de la tecnologia GIS  
     
   Total: 401 M€ 

ABREVIACIONS UTILITZADES: 
OHL - Overhead Line: Línia aèria 

UGC- Underground Cables : cables soterrats 

SE - Subestació  

GIS - Gas Insulated Line (SE amb aïllament gasós) 

7 - SÍNTESI 

7.13 Ramal de Riudarenes 
- La proposta soterrada presentada té una longitud total de 23,4 km ; 

- La proposta soterrada (segons el traçat presentat) incrementaria en 4km la longitud de la 

proposta aèria de REE i multiplicaria per 6 els costos directes de l’obra; 

- S’ha seguit en 80% del traçat corredors d’infraestructures : C-25, TAV, l’eix transversal 

ferroviari; 

- S’ha seguit en aproximadament 5km de traçat pistes forestals, carenes i corredors de línies 

aèries existents per fer arribar el soterrament del ramal al corredor d’infraestructures existent; 

- El cost directe i global aproximat de la solució soterrada és de 190M€; 

- El cost global aproximat de la solució aèria de REE és de 80M€; 

- El cost global de la solució soterrada és el doble del de la solució aèria de REE, però sense 

considerar el valor d’herència i d’existència o altres impactes no valorats; 

- Si es considera el valor d’existència i d’herència del territori afectat es justifica 

econòmicament el soterrament; 

- L’increment de cost que suposaria la implementació de la tecnologia GIS (aïllament amb gas) 

a la subestació de Riudarenes seria d’aproximadament 4,5 M€  (obra civil a part);  
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- L’increment de cost que suposaria soterrar en rasa 7 km de la línia de 132kV a compactar 

amb la MAT seria de 8 M€. En cas de fer passar la línia de 132kV pel calaix de la línia de 

MAT, aquest cost seria inferior. Si es considera que el benefici social resultant és la meitat del 

atribuit al soterrament de la línia MAT, el cost global pràcticament s’anul·la. 

 

 

Es presenta a continuació una taula resum dels costos assolits pel ramal de Riudarenes. 

 
   REE CILMA Dif. Dif. % Factor 

x 
Longitud (km) km 19,3 23,4 4,1 21% 1,2 

Costos directes M€ 30 187 156,6 520% 6,2 

  M€/km 1,6 8,0 6,4     

Costos globals M€ 82 192 110,0 135% 2,3 

  M€/km 4,2 8,2 4,0     
Taula 3 -  Taula resum dels costos del ramal de Riudarenes 

7.14 Tram Santa Llogaia - Juià – Bescanó 
- En total la proposta tindria una longitud total de 43,6 km ; 

- La proposta soterrada proposada incrementaria en 7% la longitud de la proposta aèria de 

REE i multiplicaria per 6 els costos directes de l’obra; 

- S’han seguit els següents corredors d’infraestructures: AP-7 (obres d’ampliació a 3r i 4t carril), 

A-2 (obres de desdoblament), TAV, variant de Bordils i N-141e (eix Ter-Brugent); 

- El cost directe i global aproximat de la solució soterrada es situa en 300-350 M€; 

- El cost global aproximat de la solució aèria de REE és de 170M€; 

- El cost global de la solució soterrada és el doble del de la solució aèria de REE, però sense 

considerar el valor d’herència i d’existència o altres impactes no valorat; 

- Si es considera el valor d’existència i d’herència del territori afectat es justifica 

econòmicament el soterrament; 

- L’increment de cost que suposaria la implementació de la tecnologia GIS (aïllament amb gas) 

a les subestacions de Juià, Santa Llogaia  i Bescanó seria d’aproximadament 11 M€  (obra 

civil a part);  

- L’increment de cost que suposaria soterrar en rasa 20 km de la línia de 132 kV a compactar 

amb la MAT seria de 24 M€. En cas de fer passar la línia de 132 kV pel calaix de la línia de 

MAT, aquest cost seria inferior. Si es considera que el benefici social resultant és la meitat del 

atribuït al soterrament de la línia MAT, el cost global pràcticament s’anul·la. 
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- El cost directe del desmantellament  de la línia de 220kV DC entre Bescanó i Santa Llogaia 

s’estima en 0.05M€/km. Si es considera que el benefici social resultant és la meitat del atribuït 

al soterrament de la línia MAT, el cost global s’anul·laria. 

 

Es presenta a continuació una taula resum dels costos assolits pel tram Sta. Llogaia – Juià – 

Bescanó. 

    REE CILMA Dif. Dif % Factor 
x 

Longitud (km) km 40,8 43,6 2,8 7% 1,1 

Costos directes M€ 64 351 287,8 452% 5,5 

  M€/km 1,6 8,1 6,5     

Costos globals M€ 174 361 186,8 108% 2,1 

  M€/km 4,3 8,3 4,0     
Taula 4 - Taula resum dels costos del tram Sta. Llogaia – Juià- Bescanó 
 

 

Es presenta a continuació una taula resum dels costos assolits pel conjunt de la MAT a les 

comarques de Girona. 

    REE CILMA Dif. Dif % Factor 
x 

Longitud (km) km 60,1 67 6,9 11% 1,1 

Costos directes M€ 94 538 444 474% 5,7 

  M€/km 1,6 8,0 6     

Costos globals M€ 255 552 297 116% 2,2 

  M€/km 4,2 8,2 4,0     
Taula 5 - Taula resum dels costos del conjunt de la MAT a les comarques de Girona 
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8 - CONCLUSIONS 

Des del punt de vista constructiu, s’ha conclòs que: 

- Existeix una abundància de metodologies constructives per materialitzar el soterrament de la 

MAT a les comarques gironines; 

 - Les tecnologies existents que permeten superar punts singulars (rius, carreteres, altres 

infraestructures, etc...) sense l’obertura de rasa són ben conegudes i són les mateixes que s’empren 

per implantar altres serveis soterrats. A cada obstacle i tipus de sòl correspon una tècnica més 

apropiada; 

- Existeixen corredors d’infraestructures aprofitables i obres planificades com ara les del TAV, 

l’ampliació de l’AP-7 o el desdoblament de l’A-2; 

- L’ample necessari lliure per tal de realitzar les obres de soterrament a cel obert es pot 

estimar entre 10 i 15 m; 

Tot i que inicialment només s’havia previst la solució en calaix a l’àrea més densament poblada del 

tram Bescanó – Juià, als restants trams s’hauria igualment de plantejar per raons d’optimització 

mediambiental i de possibilitat de compactació amb altres línies elèctriques d’alta tensió que 

comparteixin recorregut. Es proposa desmantellar i compactar 27 km de línia d’alta tensió de 110-132 

kV amb la línia de MAT. 

Quant a la implantació territorial, s’ha proposat una possible solució de traçat seguint els corredors 

d’infraestructures disponibles, definida a una escala 1/30.000, és a dir de valor orientatiu. 

Econòmicament, tot i que els costos globals calculats encara són desfavorables a la solució 

soterrada, si es consideressin els altres costos indirectes no comptabilitzats, i principalment el valor 

d’existència i d’herència del territori afectat, la solució soterrada acabaria essent la més favorable. 

Es conclou finalment que segons les hipòtesis realitzades, soterrar la línia de molt alta tensió a les 

comarques de Girona seria viable constructivament, territorialment i econòmicament. 

 

 

 

Barcelona, maig de 2009 
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Bàrbara da Silva i Rosa 
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APÈNDIX 1: PLÀNOLS DE TRAÇAT (ESC. 1:30.000) 

 

 

 


