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1 - INTRODUCCIÓ 

La línia simple circuit de 110 kV Juià-Bellcaire és una de les infraestructures energètiques previstes al 
Pla de l’Energia 2006-2015 elaborat per la Generalitat de Catalunya. 
 
Es tracta d’una línia impulsada per Fecsa-Endesa com a part de la xarxa de distribució de les 
comarques gironines. Fecsa-Endesa va elaborar el 2007 un informe que estudiava dues alternatives 
possibles de traçat, i va considerar més adequada la segona opció, que és la que transcorre pels deu 
municipis afectats. Si es va triar aquesta alternativa va ser perquè es considerava la més adequada 
per al paisatge i perquè és la que afectava menys zones habitades. Segons aquell informe, la major 
part del recorregut de la instal·lació passaria per camps de conreu herbacis, de secà o de regadiu, i 
s'evitaria l'afectació sobre la conca de la Pera, i cap incidència visual sobre el Castell de Foixà des de 
la carretera. 
 
Amb data d’abril de 2008, Fecsa-Endesa redactà un estudi d’impacte ambiental de la línia on es 
valoraven diferents alternatives de traçat. El setembre del mateix any redactà un Pla Especial de la 
línia per donar compliment a l’article 67.1 e) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
El Pla, intitulat “Pla Especial de la línia a 110 kV SE Juià - SE Bellcaire, al terme municipal de 
Bellcaire d’Empordà, Bordils, Flaçà, Foixà, Juià, La Pera, Rupià, Sant Joan de Mollet, Sant Martí Vell, 
La Tallada d’Empordà, Torroella de Montgrí, Ultramort, Verges” va ser aprovat inicialment per la 
Comissió d’Urbanisme de Girona i exposat a informació pública el 10 de desembre de 2008 i publicat 
al DOGC el 27 de febrer de 2009. 
 
Amb una longitud de 18,94 km, la nova línia que es presenta al Pla Especial es descriu com a una 
línia d’alta tensió aèria de simple circuit que ha d’unir les subestacions de Juià i de Bellcaire.  
 

 
Figura 1: Plànol de la nova línia de 110 kV proposada al Pla Especial 
 
El seu traçat parteix de la subestació de Juià en direcció nord cap als Cirerés del Pla d’en Seguer (TM 
de Juià), on a 300 de la SE gira cap al E-NE, creuant el Puig Torrat per endinsar-se al municipi de 
Sant Martí Vell. En aquest municipi continua en la mateixa direcció sortint-ne i discorrent per la zona 
limítrofa (zona de la Brugera) que separa els municipis de Sant Joan Mollet, Flaçà i la Pera, a 700 m 
al nord del nucli de Ruiràs (TM de la Pera) i creuant la riera de la Pera a 200 m al sud de Can Baix 
(TM de Flaçà). A l’extrem S-E del TM de Flaçà (a la zona de les Feixes d’en rasclet), el traçat 
d’aquesta alternativa gira cap al N-E per evitar el nucli de Foixà pel nord d’aquest, tot discorrent en 
direcció E per la zona del Corral de la Resclosa a uns 100 m dels Masos de Foixà i a uns 1.300 m pel 
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nord del nucli de Foixà, aprofitant el traçat de la línia de 25 kV existent. En arribar a la plana de Foixà 
manté el traçat de la línia de 25 kV existent creuant la zona de les pedreres pel nord de Can Bosc del 
Baró. En total s’aprofita el traçat de la línia de 25 kV existent durant 2871 m. A partir d’allà gira cap al 
S-E mantenint-se paral·lel al curs del riu Ter a uns 600 m de distància fins a la carretera C-232. En 
aquest punt torna a girar cap al N-E, creuant el riu Ter a l’alçada de Can Pagès fins al Mas Badia, 
mantenint una distància d’uns 250 m a les gorgues de Mas Badia i uns 1.000 metres al nucli de 
Verges. Travessa el municipi de la Tallada d’Empordà per la zona de les Sorres de Canet, entrant 
finalment al municipi de Bellcaire d’Empordà, on en arribar al peu del Montgrí, entre els masos de Can 
Petito Cases i Can Bonany, gira cap al nord per connectar amb la SE de Bellcaire. 
 
La inversió per construir la nova línia es valora per part de Fecsa-Endesa en aproximadament tres 
milions d'euros. 
 
Per als municipis afectats la nova línia d’alta tensió implicarà una afectació sobre els usos del sòl, i 
comportarà uns impactes ambientals i paisatgístics, principalment a nivell de visibilitat.  
 
Atès a l’exposat anteriorment, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) ha encarregat la redacció del present informe amb l’objectiu d’analitzar tècnicament 
les possibilitats de soterrament i/o compactació de la nova línia.   
 
A la primera part de l’informe es presenta un resum de les principals diferències que existeixen entre 
les línies d’alta tensió aèries i soterrades, a nivell de capacitat, limitacions tècniques, distàncies de 
seguretat i costos econòmics. A continuació s’expliquen els mètodes constructius més recents per al 
soterrament d’aquestes infraestructures. Seguidament s’analitzen les possibilitats de compactació, és 
a dir, el pas de la nova línia aprofitant línies existents o corredors d’altres infraestructures, de manera 
a concentrar els impactes sobre el territori.  
 
Considerant els apartats anteriors, la part central de l’informe consisteix en la proposta d’alternatives 
parcialment soterrades i/o compactades, i en la seva valoració econòmica. Finalment es presenten 
exemples similars realitzats recentment a altres indrets del món. 
 

2 - COMPARATIVA ENTRE LÍNIES D’ALTA TENSIÓ AÈRIES I 
SOTERRADES 

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 a les 
intempèries. Es destaquen els efectes destructors del vent, els fenòmens de ressonància del 
vent en les torres, els possibles trencaments, els enfonsaments, la sobrecàrregues degut al 
gel, la asimetria de les càrregues, els vents superiors als de projecte, el deficient manteniment 
de les cadenes d’aïllant, etc. Aquest inconvenient es fa cada vegada més un gran problema, 
si es considera el canvi climàtic i l’augmentació 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 o d’altre natura. 

 
 

• Per les tensions més altes, els cables soterrats poden causar ressonàncies de voltatge 
d’ordre menor i causar problemes d’operació. 
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• El mètode d’interrupció de corrent d’auto-reclosing d’alta velocitat és emprat en línies aèries 
per millorar la seguretat del sistema però en circuits que continguin longituds significants de 
cables soterrats aquesta pràctica no és recomanable. 

 
• Quan es comparen ambdós opcions, els requeriments legals per proveir un subministrament 

d’energia segur i fiable s’han de considerar també a més dels condicionants ambientals i dels 
costos.  

 
• 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 un cop arribat l’actuació és més ràpida. Les línies soterrades 
tenen temps de reparació generalment més llargs. Per tant, se sol optar per instal·lar circuits 
addicionals per obtenir la mateixa seguretat que en el cas aeri.  

 
• Cada vegada és més ràpid reparar una averia en línies aèries i les incidències en línies 

soterrades i doncs protegides són més escasses. La construcció en túnel - galeria o les 
arquetes d’ empalmament permeten l’accés immediat per reparacions.  

 
• Respecte al 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 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 rapida, però aquestes distàncies es 
poden escurçar en funció de la metodologia de la instal·lació soterrada. 

 
• Les sobrecàrregues de llarga durada són més crítiques en cables soterrats que en línies 

aèries perquè són més propenses a l’envelliment. No obstant, la constant temporal tèrmica 
més duradora permet mantenir l’operativitat en sobrecàrregues més importants de petita i 
mitjana durada.   

 
• Els cables soterrats tenen impedàncies menors que els seus equivalents aeris i per tant en 

resulten nivells de corrent de fallada majors. 
 

• En xarxes aèries molt mallades, la introducció de cables pot resultar en modificacions dels 
fluxos de càrrega. 

 

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 existeix 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 es soterra sobretot per raons medi ambientals, ja que s’estima 
que es pot recuperar el paisatge en uns 18-24 meses, 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 
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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, es acceptat 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 poden 

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 a més 

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

• 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. 

 
• 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 
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. 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 presenta menys pèrdues 

d’energia que els seu equivalent en aeri, el que significa que no es necessita produir tanta 
energia per un mateix subministrament. D’aquesta forma, les línies soterrades són més 
sostenibles mediambientalment parlant. 

 
• 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. 
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2.3 Aspectes tècnics 
 

• La càrrega capacitativa generada en una línia d’alta tensió soterrada en corrent altern és 
major que en l’equivalent aèria, i els circuits de cables llargs poden requerir la instal·lació de 
reactors de compensació. 

 
• Segon la publicació Jicable07 “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: 

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

 
Figura 2 –  Estadística anual d’avaries en cables d’alta tensió i de la longitud a Bayern. Font: Jicable’07 

 
• Segons la National Grid  i la publicació Overhead or Underground? De l’any 2000, 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. 

 

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 110 kV el 
cost de la solució soterrada és aproximadament 3 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 
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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. 
 

• Els cables soterrats poden tenir una vida útil superior als 40 anys que és la que té els 
conductors en aeri. O sigui que part de la inversió inicial d’una instal·lació soterrada 
s’esmorteeix en un període superior al de la aèria. 

 
• Segons la publicació “undergrounding lines in Europe” de la U.E. de desembre 2003,  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, es sabut que si es produïssis una producció massiva de cables, els preus 
baixarien dràsticament. 

 
• Segons l’estudi de Fractàlia encarregat pel CILMA, 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. 

 
• 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 la literatura especialitzada 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 (Llei de Joule) un cop estiguin  en 

funcionament, 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 segons les estadístiques. 

 
• 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”. Segons el reglament d’alta tensió aquesta revisió s’han de fer cada 3-4 anys; Amb 
la utilització de cables de fibra òptica, ja es control des de les subestacions les possibles 
averies del cables. 

 
 

3 - REALITZACIONS MUNDIALS DE SOTERRAMENTS DE LÍNIES 

 
Si observem les línies existents d’arreu del món, l’opció de transportar l’energia elèctrica en altes 
tensions de forma aèria supera a l’opció de soterrament dels cables. Com es pot  observar al gràfic 
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que es presenta a continuació, la solució soterrada per a tensions de 110kV a 132kV només preval 
sobre l’opció aèria en aproximadament el 3% dels casos, segons un estudi estadístic de línies 
soterrades d’alta tensió realitzat pel Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) i 
plasmat en un del seus informes tècnics (CIGRE Technical Brochure 338). S’hi constata també que a 
major nivell de tensió de transport de l’energia elèctrica menor és el percentatge de línies soterrades. 
 

 
 
Figura 3 – Percentatge total de longitud de circuits soterrats segons nivells de tensions a escala mundial. 
Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 
No obstant això i degut a la voluntat sociopolítica, cada vegada més arreu del món se soterren les 
línies d’alta tensió per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi i les poblacions. Un exemple d’això 
n’és l’acord que el 24 d’octubre de 2005 va signar la societat francesa que gestiona el transport 
elèctric (RTE) amb l’Estat francès, on es va comprometre, mitjançant un contracte de servei públic, a 
soterrar un mínim del 30% dels circuits d’alta tensió de nova creació o de renovació. 
 
A la taula següent es mostren alguns exemples significatius de projectes de cables soterrats de llarg 
recorregut per tensions de transport de 110 kV i 132 kV: 
 
 

Tensió Conductor Aïllament Long.
País Nom kV mm2 Material   

Núm. 
Circuits km Instal·lació Any 

Dinamarca 

Radsted 
- 
Vantores 
Str. 132 1200 Al XLPE Simple 18 

Directament en 
rasa+conductes 2002

Sri Lanka CEB 132 1000 Cu XLPE Simple 11.5 
Directament en 
rasa+conductes 2006

Sri Lanka CEB 132 800 Cu XLPE Simple 14.5 
Directament en 
rasa+conductes 2006

Dinamarca 
Radsted 
- Rodby 132 630 Al XLPE Simple 25 

Directament en 
rasa+conductes 1999

Nova 
Zelanda  

Penrose-
Liverpool 110 1000 Al XLPE Doble 8.1 Túnel 1999

Nova 
Zelanda  

Roskill- 
Liverpool 110 1000 Al XLPE Simple 9 

Directament en 
rasa 1998

Taula 1 - Alguns exemples significatius de projectes de cables soterrats de llarg recorregut de 110 - 132 
kV. Font: CIGRE – Technical Brochure 338 
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4 - CARACTERÍSTIQUES DELS CABLES SOTERRATS 

 
La Taula 1 indica que per aquest nivell de tensions habitualment s’utilitzen cables de coure o alumini 
amb diàmetres compresos entre 630 mm i 1200 mm, així com que l’aïllament més utilitzat és l’XLPE. 
Els tipus d’instal·lació emprats han estat majoritàriament de cables col·locats directament en rasa, en 
conductes o mitjançant una solució parcialment en rasa i en conductes segons els trams. S’hi 
constata també que existeixen instal·lacions amb un recorregut superior al de la línia Juià-Bellcaire i 
que s’han soterrat tensions superiors als 110 kV. 
 
Els cables soterrats actualment més utilitzats per aquests nivells de tensions són els anomenats 
cables XLPE (aïllats amb polietilè). Aquests cables són utilitzats amb regularitat per tensions 
superiors als 60 kV des dels anys 1960-70. 
 
Es presenta a continuació un esquema d’aquesta tipologia de cables: 
 

 
Figura 4– Secció d’un cable tipus XLPE. Font: CIGRE – Technical Brochure 338 
 
 

5 - LÍNIA SOTERRADA EQUIVALENT 

 
La capacitat de transport elèctric d’una línia aèria és superior a la d’una línia soterrada. En termes de 
capacitat, per calcular la solució subterrània equivalent a la solució aèria presentada al Pla Especial 
cal tenir en compte els següents aspectes: 
 

• La tipologia d’instal·lació subterrània, que típicament pot ser directament en rasa, en 
conductes, en galeria o en túnel. En aquest sentit s’ha constatat que les instal·lacions en túnel 
aconsegueixen major capacitat de transport d’energia que una instal·lació elèctrica 
directament col·locada en rasa (veure Figura 5) 

• Les condicions de temperatura i ventilació de la instal·lació. A menor temperatura i major 
ventilació correspon més capacitat de transport; 

• El diàmetre del conductor. A major diàmetre,  més capacitat de transport; 
• El nombre de terns.  Més terns permeten més capacitat de transport; 

Aïllament XLPE 

Pantal.la 
metàl.lica       

Protecció 
mecànica 

Conductor 
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• La distància entre fases i la seva disposició. Una major distància entre fases correspon a més 
capacitat. La configuració en trèvol, la qual minimitza els efectes electromagnètics, presenta 
menys capacitat de transport que la configuració horitzontal (veure Figura 5) 

 
Les característiques principals de la línia aèria de Juià – Bellcaire presentada al Pla Especial són : 
 

• Tensió nominal= 110 kV 
• Potencia per circuit = 152,4 MVa 
• Diposició: 1 circuit simple 
• Conductors: 3 del tipus Al-Ac LA-455 (CONDOR) 
• Longitud: 18.942 km 

 
 
 

  
Foto 1 -– Rasa tipus de 110kV en una àrea urbana amb i sense sistema de contenció de terres. Font: 
CIGRE – Technical Brochure 338. 
 

 
Figura 5 - Instal·lació en trèvol (esquerra) i horitzontal (dreta)- Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 – Terminació en plataforma d’una línia soterrada de 110kV. Font: 
CIGRE – Technical Brochure 338. 
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6 - MÈTODES CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIÓ DE CABLES 

6.5 Mètodes constructius 
 
 
A l’hora de planificar el mètode constructiu per a la instal·lació de cables soterrats s’han de considerar 
els següents condicionants:  
 

• El disseny tèrmic, que permeti que el calor produït pel cable es dissipi adequadament; 
• La protecció mecànica de la instal·lació i la protecció dels tercers; 
• La seguretat publica i la dels que treballen a prop d’una línia d’alta tensió. 

 
Segons la publicació del CIGRE WG 21.17 Technical Brochure, 2001, 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 les que es descriuen a continuació: 
 
1) instal·lació en conductes/tubs: és una solució principalment utilitzada en zones urbanes degut a la 
flexibilitat de instal·lació i 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’empalme. 
 

         

 
 
Foto 3 i Foto 4 - Instal·lació en conducte. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. Foto 5 – Instal·lació en 
conducte de formigó sota una carretera d’un cables XLPE de 132kV. Font: Electric cables Handbook, 
BICC Cables Ltd. 
 
2) instal·lació directament en rasa: és una solució interessant econòmicament i és una tècnica 
utilitzada tant en zones urbanes com en àrees rurals. Per tensions de 110-132kV, típicament 
consisteix en un rasa d’un metre d’ample i de metre i mig de fondària per un circuit. En funció de la 
fondària, dels materials existents i del entorn, es pot aconseguir minimitzar costos d’ execució sense 
necessitat d’estintolaments. 
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Foto 6– Rasa tipus per un cable directament col·locat en 
rasa en zona rural. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7– Exemple d’instal·lació de cables sota un clàssic pont 
de bigues. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
 

 
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; s’utilitza generalment per distàncies relativament baixes, de 20 m a 900 m; Es 
mostren a continuació les seqüències d’instal·lació d’un cable sota una riera: 
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Figura 6 – Esquema i seqüència d’ Instal·lació amb perforació dirigida de cables sota una riera. Font: 
CIGRE – Technical Brochure 338. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8 – Exemple d’instal·lació en perforació dirigida. Font: 
CIGRE – Technical Brochure 338. 
 
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 7 – Exemple de “pipe jacking”. Font: The pipe Jacking association 
 
8) microtúnels: És una tècnica similar a l’anterior. S’empenya 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 9 - 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 : 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. 
 

 
Foto 10 – Exemple d’instal·lació en túnel. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. Foto 11– 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). 
 
11) instal·lacions en galeries/túnels existents: 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. 
 
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. 
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Foto 12 – Instal·lació amb estesa mecànica dels cables. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 

 
 

6.6 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 13) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 13 – Il·lustració de la tècnica del “Bond pulling”. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. 
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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. 

 
Foto 14 – 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 8 i Foto 15 – 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 16 – Instal·lació en tubs de PE del circuit de 60kV Macmalo-Plouay (Bretanya, 2005). Font: SCE 
Aménagements et Environnement 

 

7 - 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. 
  

7.1 CARRETERES PLANIFICADES 
 
La construcció d’una nova infraestructura viària genera un corredor de domini públic que pot ser 
aprofitat per fer-hi passar serveis. En el cas de les línies elèctriques, la construcció de la plataforma 
viària pot permetre estalviar els moviments de terra que requereixen els soterraments de línies 
elèctriques i, un cop acabada la carretera, aquesta possibilita l’accés permanent i directe que 
requereix una instal·lació soterrada d’alta tensió. 
 
Segons la LLEI 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres en l’Art.25 es 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...” 
 
Per un altre costat, la zona de Domini Públic Viària es considera de  banda i banda de la carretera, 
comptant bàsicament: 
 
  - 8 m en vies preferents i autovies des del final del talús; 

- 3 m carreteres convencionals des del final del talús. 
 
A continuació es resumeixen les dues principals infraestructures viàries que es preveu realitzar en 
l’àmbit de l’estudi. 
 
- Desdoblament de la C-66 (Variant de Bordils i desdoblament entre Corçà i Flaçà) 

 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el 28 d’abril de 2006 l’anunci pel qual el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques iniciava el procés d’informació pública de 
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l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del desdoblament de la C-66 en el tram comprès 
entre Corçà i Medinyà (Sant Julià de Ramis).  

 

Figura 9 - Proposta de desdoblament de la C-66. Tram: Corçà-Medinyà. Font: Generalitat de Catalunya 
 

La nova via preferent tindria una longitud total, segons l’opció considerada com a més idònia, 
de 13,8 km. La via estaria formada per dues calçades, una per sentit de la marxa, amb dos 
carrils de 3,5 metres cadascuna. Els vorals exteriors tindrien una amplada de 2,5 metres i la 
mitjana de separació de les calçades tindrà 4 metres i estarà formada per dos vorals d’1,5 
metres d’amplada i una barrera de formigó, tipus New Jersey, d’un metre d’amplada.  
 
La C-66 desdoblada passaria pels termes municipals de Corçà, Rupià, la Pera, Flaçà, Sant 
Joan de Mollet, Sant Martí Vell, Juià, Celrà, Bordils i Sant Julià de Ramis.  
 
La Generalitat preveia enllaços a diferent nivell als punts següents: 
 

· Enllaç de Rupià, amb la carretera GI-642. 
· Enllaç de la Pera, amb la carretera GIV-6425. 
· Enllaç de Sant Joan de Mollet.  
· Enllaç de Bordils Est.  
· Enllaç de Bordils Oest. · Enllaç de Celrà Est. 
· Enllaç de Medinyà.  

 
El dia 27 de novembre de 2008 es va publicar de nou al BOE i posar a informació pública un 
nou estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental anomenat "Millora general. Desdoblament 
de la carretera C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant Julià de Ramis. Tram: Bordils-
Medinyà (Sant Julià de Ramis)" (clau EI/IA.DG-06040.1).  
 
Posteriorment al període d’informació pública, l’empresa pública Gestió d’Infraestructures SA 
(GISA) va adjudicar la redacció del projecte constructiu del desdoblament amb clau DG-



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT I/O 
COMPACTACIÓ DE LA NOVA LÍNIA JUIÀ -BELLCAIRE (110KV) Memoria.doc 

Memòria i annexos Pàgina 22 de 33 

 

 

 

06040. Aquest projecte està actualment pendent d’aprovació definitiva per part del 
Departament. 
 

- Variant de Verges 
 
El dia 23 de febrer de 2009, la GISA ha adjudicat l’“Assistència tècnica per a la redacció de 
l'estudi informatiu de millora general. Variant. Variant de Verges. Carretera C-252 del PK 10+000 
al 13+400 i C-31 del PK 355+500 al 358+300. Tram: Ultramort-La Tallada d'Empordà. Clau: EI-
VG-08137” per un termini d’execució de 5 mesos. 
 
La variant de Verges que s'impulsa començarà a la C-252 al sud del nucli de Verges, al terme 
municipal d'Ultramort, i s'acabarà al nord de Verges, al terme municipal de la Tallada d'Empordà. 
La longitud aproximada serà de 6,2 quilòmetres i la secció de la variant estarà formada per dos 
carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 metres. S'analitzaran alternatives de pas tant per l'est com 
per l'oest del nucli de Verges, sempre que siguin tècnicament viables, tot i que inicialment l’opció 
plantejada per la Generalitat va ser la que passava per l’est. 

 
 

7.2 ALTRES LÍNIES ELÈCTRIQUES  
 
S’ha fet un recull de línies elèctriques existents a partir de les següents fonts d’informació: 
 
- Les que es mostren als plànols del Pla Especial de la nova línia de 110 kV Juià-Bellcaire de 

Fecsa-Endesa, de setembre de 2008. 
 
- Les que es mostren als plànols de l’Estudi d’Impacte Ambiental de la nova línia de 110 kV Juià-

Bellcaire de Fecsa-Endesa, de setembre de 2008. 
 
- Diverses visites de camp realitzades entre els mesos de març i abril.  
 
En les visites de camp es detectaren línies no grafiades als plànols de Fecsa-Endesa, probablement 
perquè pertanyen a altres companyies. S’ha localitzat principalment una línia que sembla ser de 
110kV al terme municipal de Juià. Aquesta surt de les immediacions de la subestació de Juià en 
direcció nord fins al Pla d’en Seguer i des d’allà segueix en direcció nord-est fins a les masies de Can 
Pagès i Can Pardàs, travessant el municipi per camps de conreus (veure Foto 17). 
 
 
 
 
 
 
 

8 - PROPOSTES ALTERNATIVES AL PLA ESPECIAL 

D’acord amb les explicacions tecnològiques i les possibilitats de compactació descrites als capítols 
anteriors, s’ha elaborat una alternativa al traçat presentat al Pla Especial de Fecsa-Endesa. Aquest 
traçat alternatiu es presenta als plànols que acompanyen el present informe. A continuació es descriu 
el traçat al seu pas per cada terme municipal afectat. 
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8.1 T.M. de JUIÀ 
 

1. Primerament, es considera que s’hauria de plantejar la coordinació dels diferents projectes en 
estudi. Com a tal, una alternativa que es considera viable tècnicament i a no menysprear 
econòmicament i ambientalment seria la de soterrar part de la nova línia pel seu pas per Juià 
durant les obres d’execució de la variant de Bordils, Celrà i Medinyà de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. La traça de la carretera es podria aprofitar des dels Cirers 
aproximadament fins al peu del Puig Torrat, al terme municipal de St. Martí Vell. 

 
2. En segon lloc, es considera que es imprescindible que es compacti la nova línia Juià-Bellcaire 

amb la línia existent que sembla ser de 110kV simple circuit existent que surt de Juià cap a 
Bordils. Aquesta línia surt de les immediacions de la subestació de Juià, en direcció Nord fins 
al Pla d’en Seguer i des d’allà segueix en direcció N-E fins a les masies de Can Pagès i Can 
Pardàs, travessant el municipi per camps de conreus. La línia existent de 110kV simple circuit 
no surt representada en el Pla Especial de Fecsa-Endesa ni en els plànols de serveis afectats 
lliurats per la mateixa companyia quan es van demanar mitjançant la col·laboració de 
l’Ajuntament de Juià. No obstant, s’ha comprovat la seva existència in situ (veure reportatge 
fotogràfic de l’estudi) i corroborat la seva existència amb l’Ajuntament de Juià (veure Foto 17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17 – Línia elèctrica aèria existent de 110kV amb la qual es 
proposa compactar la nova línia de Juià a Bellcaire de 110kV des de 
la SE de Juià i en tot el municipi de Juià. Font: elaboració pròpia 
(març de 2009). 

 
 

3. Considerant la compactació de la nova línia amb l’existent de mateixa tensió i el seu 
soterrament en rasa paral·lel al desdoblament de la C-66, es proposa l’anul·lació del tram 
existent que va des de la Barraca d’en Seguer fins al Pla d’en Suardell (Límit T.M. de Sant 
Martí Vell/Bordils). S’aprofitarien les torres i conductors per corregir el seu traçat ja que aniria 
en aeri cap a Bordils des dels peus de Puig Torrat. Aquesta correcció permetria allunyar del 
nucli urbà de Bordils la línia existent i allunyar-la també dels altres masos i edificacions 
afectats per l’actual línia. La distància de l’afecció de l’actual línia de 110kV aèria que hi ha 
entre el Pla de l’Esteve (T.M. de Juià) i el Pla d’en Suardell (T.M. de St. Martí Vell) seria 
menor d’aquesta forma. 

 
4. Per sortir del municipi de Juià es podria pensar en compactar la nova línia de 110kV amb la 

línia existent de 25KV doble circuit (DC) que talla i travessa Puig Torrat. No obstant, Fecsa-
Endesa ja ha estudiat aquest alternativa i l’ha descartada per ser poc viable tècnicament i 
lògicament més impactant mediambientalment per la volumetria de les torres necessàries per 
portar els tres circuits en zona boscosa (1 de 110kV i 2 de 25kV). Es considera doncs com a 
opció més interessant tècnicament la compactació de la línia de 25kV DC amb la nova de 
110kV, soterrant-les seguint la traçat de la futura variant de Bordils, Celrà i Medinyà i així 
contornar el Puig Torrat fins al Pla d’en Terrers. Al costat nord de la nova variant es proposa 
el soterrament de l’actual línia de 110kV, aconseguint així la màxima compactació al terme 
municipal de Juià i la minimització dels impactes. La possibilitat de soterrament i desviament 
de la línia de 25kV DC en facilitaria el seu manteniment i accés i permetria recuperar la zona 
de boscos esclerofil·les mediterranis i així el seu paisatge original. No obstant, l’actual línia de 
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25kV DC distribuïa, entre altres, energia elèctrica als Erms i a Can Bonic i s’haurien de revisar 
les connexions amb la xarxa de baixa tensió. En aquest sentit, es considera que no hi hauria 
cap impediment tècnic, perquè no s’allunya la línia de distribució d’aquests consumidors (als 
plànols es mostra una proposta de restitució de l’alimentació a Can Bonic). Tammateix, convé 
recordar que la zona boscosa travessada per la línia de 25kV DC i per on es vol fer passar la 
nova línia aèria de 110kV està catalogada com a Espai d’Interès Natural i Paisatgístic de les 
Comarques Gironines, concretament en tant que zona d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 
d’Alzinars i carrascars (Codi UE 9340). 

 
5. Es consideraria crítica la instal·lació d’un nou corredor de línia d’alta tensió al municipi de 

Juià, perquè el territori es troba ja molt afectat per obres lineals i concretament per la 
proliferació de línies elèctriques, sobretot degut a la presència de la subestació de Juià 
(220kV) al terme municipal. 

 
6. Finalment, i tenint en compte que es pretén afegir a la subestació de Juià una nova connexió 

al parc de 110kV de Fecsa-Endesa, és convenient sol·licitar: 
 

a. L’estudi de la possible compactació de les línies existents al municipi, principalment 
les que van des de la subestació de Juià en direcció nord (veure Foto 18). 

 
b. La planificació de la reforma i compactació de la subestació de Juià utilitzant la 

tecnologia GIS (Gas Insulated Switchgear) pel conjunt dels seus parcs (veure annex 
relatiu al recull tecnològic de subestacions), mirant d’interioritzar-la al màxim.  

 
c. Que tots els nous components a instal·lar i els que s’hagin de substituir, com per 

exemple els transformadors, utilitzin tecnologies d’aïllament amb gas SF6 o barreja 
(GIT: Gas Insulated Transformer). 

 

8.2 T.M. de SANT JOAN DE MOLLET 
 

1. El terme municipal de St. Joan de Mollet es troba afectat pel Pla Especial en uns 200m 
emplaçats al seu extrem sud-est, al sud de La Bassola. 

 
2. En aquest tram es proposa mantenir el traçat proposat per Fecsa-Endesa. No obstant, com  

s’ha argumentat anteriorment, l’alternativa plantejada al present informe incorporaria en 
aquest corredor una línia de 25kV de doble circuit  que seria traslladada com a mesura de 
compactació de nivell global. 

 

 
Foto 18 – Instal·lacions convencionals tipus intempèries de la SE de Juià (220kV) i vista des de la 
subestació en direcció Nord cap a Bordils, on s’evidencia la proliferació de línies d’alta tensió al 
municipi. Font: elaboració pròpia (març de 2009). 
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8.3 T.M. de SANT MARTÍ VELL 
 

3. Pels mateixos motius explicats anteriorment, seria convenient recuperar el Puig Torrat 
desmantellant l’actual línia de 25kV DC que produeix un apreciable impacte ambiental i visual 
i reforestant-lo adequadament. Per fer-ho es proposa portar la línia de 25kV per la mateixa 
traça que la nova línia de 110kV. 

 
4. De la mateixa forma, es proposa compactar la línia de 25kV DC existent que passa per La 

Mònica fins a la Font Monadell amb la nova línia de 110 kV seguint el traçat proposat en el 
Pla Especial de Fecsa-Endesa. Així, es proposa continuar el desmantellament de la línia de 
25kV DC en el T.M. de St. Martí Vell fins arribar a la Font Monadell, on existeix una bifurcació 
o confluència de línies existents. La línia de 25kV DC existent i a desmantellar es reposaria 
compactada amb la de 110kV projectada seguint la traça prevista pel Pla Especial fins al límit 
del municipi de St. Martí Vell. 

 

 
Foto 19 – Vista aèria dels T.M. de Bordils, Juià i St. Martí Vell on destaca l’impacte visual de la línia 
existent de 25kV DC que travessa la zona boscosa de Puig Torrat i La Mònica. Font: Google Earth. 
 
 

8.4 T.M. de la PERA 
 

1. El traçat del Pla Especial afecta molt poc aquest terme municipal i en la proposta del present 
informe es manté aquest traçat. L’ajuntament de la Pera ja considerava en les seves primeres 
al·legacions el traçat proposat per Fecsa-Endesa com a acceptable, tot i que s’hauran de 
prendre mesures de protecció ja que les instal·lacions s’implantarien essencialment en zona 
boscosa. 

 

8.5 T.M. DE FLAÇÀ 
 

1. Tot i que l’alternativa proposada pel Pla Especial de Fecsa-Endesa afecta bastant el seu 
municipi, aquesta només afecta zones boscoses i rurals.  

 
2. Als plànols del present informe es presenta una proposta alternativa que permet obtenir 

globalment el màxim de compactació del conjunt de les línies existents. Es proposa que des 
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de la torre situada al sud de Farreres es desvií la nova línia aèria en direcció nord fins a 
enllaçar amb la línia de 25kV existent, a fi de compactar la resta del seu traçat amb la 
mateixa. En aquest sentit, la nova línia es desviaria del traçat del Pla Especial apropant-se al 
nucli de Farreres. Per tal de minimitzar un possible rebuig  del nucli es proposa el soterrament 
d’aquest tram d’enllaç amb cables XLPE directament col·locats en rasa amb una capacitat 
equivalent de transport fins arribar a la zona boscosa del torrent d’en Bonet, on s’estendria en 
aèria la nova línia fins a interceptar la línia de 25kV aèria existent. 

 
3. Per tal d’aconseguir el màxim de compactació de les línies al voltant de Farreres es proposa 

desmantellar la línia existent de 25kV que alimenta el nucli i que travessa el bosc de Flaçà, 
que és zona HIC no prioritària i catalogada com a Espai d’Interès Natural i Paisatgístic de les 
Comarques Gironines. Aprofitant que s’obre un nou corredor nord-sud, es proposaria reposar 
l’alimentació a Farreres mitjançant una nova línia de 25kV al nord del nucli que seguiria el 
traçat de la línia de 110kV des de la línia de 25kV. 

 
 

 
Foto 20 – A la esquerra, vista aèria dels T.M. de Flaçà i Foixà on destaquen les dues línies de 25kV DC 
que travessen les zones boscoses. Al sud, la línia de Farreres que es proposa desmantellar i al nord la 
traça que s’aprofitaria per compactar amb la nova línia de 110kV Juià-Bellcaire. Font: Google Earth. A la 
dreta, il·lustració del desmantellament d’una torre. Font Jicable’07. 
 
 

8.6 T.M. de FOIXÀ 
 

1. Tot i que la nova línia afecta considerablement el terme municipal de Foixà i principalment la 
massa forestal del Bosc d’en Torrent, l’impacte del traçat proposat per Fecsa-Endesa està 
minimitzat perquè compacta la nova línia amb l’existent de 25kV. Val a dir que l’aspecte final 
de les torres s’assimilarà a torres de 110kV de doble circuit, el que significa que es 
multiplicarà en més del doble l’impacte visual i s’ampliarà la franja desforestada ja existent. 
Una forma de reduir aquest impacte seria plantejar un traçat completament diferent que 
soterrés la línia al llarg de la C-66, considerant el seu futur desdoblament, i desprès prengués 
la direcció est per les carreteres locals, fins a empalmar amb una línia existent que vagi cap a 
la SE de Bellcaire. No s’ha estudiat amb més detall aquesta alternativa perquè a priori suposa 
un increment de longitud i de costos desproporcionats. 

 



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT I/O 
COMPACTACIÓ DE LA NOVA LÍNIA JUIÀ -BELLCAIRE (110KV) Memoria.doc 

Memòria i annexos Pàgina 27 de 33 
 

 
 

2. La proposta del present informe allarga la compactació prevista al Pla Especial de Fecsa-
Endesa, ja que preveu que la nova línia trobi el traçat de la de línia aèria existent de 25kV en 
el terme municipal de Flaçà, al Bosc d’en Paiet. D’aquesta forma es controlaria l’aparició d’un 
nou corredor d’alta tensió en el municipi passant per un zona boscosa, es disminuiria també 
la longitud que afecta aquest municipi i s’allunyaria del nucli de Foixà la nova línia. 

 
3. Cal destacar que l’alternativa proposada al present informe sobrevolaria la zona de Can Paiet, 

afegint a l’existent línia de 25kV una nova línia de 110kV. L’alternativa de soterrar aquest tram 
seria més impactant que l’ària, ja que no hi ha espai físic disponible per allunyar unes 
possibles torres de transició.  

 

8.7 T.M. d’ULTRAMORT 
 

1. El T.M. d’Ultramort està poc afectat per la proposta del Pla Especial de Fecsa-Endesa i 
essencialment ho està al nord del municipi, just abans que la nova línia de 110kV creui el Ter. 
La proposta presentada al present informe no varia substancialment l’impacte previst. 

 
2. En aquest tram es proposa un canvi de traçat aeri de la línia projectada per tal que es pugui 

creuar el Ter paral·lel al pont que uneix Ultramort i Verges. El canvi de traçat passa per 
aprofitar un camí existent i continuar vers Verges arran del pont i de les activitats extractives. 
Es considera que així s’escurçaria lleugerament l’afecció al municipi i s’allunyaria la línia de la 
Barraca d’en Pagès. Sobretot, es pretén portar la nova línia a la variant de Verges i no crear 
un altre punt de creuament d’infraestructures del Ter en l’àmbit estudiat. 
 

8.8 T.M. de VERGES 
 

1. A la proposta de Fecsa-Endesa el municipi de Verges es troba afectat a la zona del Ter i dels 
seus camps de plana al·luvial. Abans d’entrar al terme municipal de la Tallada, la nova línia 
passaria per Mas Badia i a escassos 200m de la Gorga de Mas Badia. No obstant, el municipi 
de Verges prefereix aquest alternativa a la d’afectar més directament el nucli urbà amb una 
línia elèctrica d’alta tensió aèria. 

 
2. L’alternativa proposada pel present informe considera la possibilitat tècnica de soterrament 

pel marge est de la futura variant de Verges i aprofitar aquest nou corredor d’infraestructures 
per soterrar un altra línia existent de 25kV que interceptaria el nou eix. En aquest sentit, les 
obres de la variant permetrien col·locar directament en rasa les dues línies aprofitant les 
obres, obtenint així un màxim de compactació de les infraestructures previstes i existents. Es 
mantindria una distància mínima de 500m des del tram aeri al nucli urbà de Verges. S’entén 
que el soterrament s’efectuaria amb el nombre de cables i distàncies necessàries perquè es 
mantingui la capacitat de transport de les mateixes. 

 
3. A partir del final del soterrament, es preveu que la nova línia es compacti amb l’existent de 

25kV, acompanyant fins a Bellcaire la traça del Rec del Molí. 
 
 



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT I/O 
COMPACTACIÓ DE LA NOVA LÍNIA JUIÀ -BELLCAIRE (110KV) Memoria.doc 

Memòria i annexos Pàgina 28 de 33 
 

 
 

 
Foto 21 – Pont sobre el Ter de la C-252 que separa els T.M. de Ultramort i Verges. A l’est del pont 
s’observa activitats extractives per on es proposa passar la nova línia. A l’oest s’observa el pas d’una 
línia de baixa tensió. Font: Elaboració pròpia (abril de 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22 – Camí per on es proposa fer passar la nova línia abans 
d’arribar al pont. Font: elaboració pròpia (abril de 2009). 
 

 

  
Foto 23 – Des de la carretera C-31, vista de l’actual línia de 25kV que es pretén soterrar i més endavant 
compactar aèria amb la nova línia de 110kV fins a la subestació de Bellcaire. Font: elaboració pròpia 
(abril de 2009) 
 

8.9 T.M. de LA TALLADA D’EMPORDÀ 
 

1. La proposta de Fecsa-Endesa  travessa el municipi de sud-oest a nord-est passant per 
camps, la zona de Can Torres i la de Mas Candal. 

 
2. Es proposa compactar la nova línia amb la línia de 25kV existent que segueix la traça del Rec 

del Molí. D’aquesta forma no s’afegiria un nou corredor d’alta tensió al municipi. S’aprofitaria 
l’existent, que el travessa en una longitud molt inferior a la plantejada per Fecsa-Endesa. No 
obstant això, la proposta augmentaria l’impacte ja existent a Mas Vinyes i Mas Duran perquè 
es troben just al sud de la línia existent. 
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3. Actualment s’està desdoblant la línia de 25kV existent que va paral·lela al Rec del Molí des d’ 
aproximadament Mas Vinyes fins a la subestació de Bellcaire. Considerant això, es proposa 
finalment la compactació i el soterrament de la nova línia de 110kV amb els dos circuits de 
25kV (que s’estan actualment muntant) amb cables col·locats directament en rasa. Es 
col·locaran el nombre de cables necessaris per transportar una capacitat d’energia equivalent 
a l’opció aèria. D’aquesta forma s’aconsegueix mitigar  definitivament l’impacte visual associat 
a l’opció aèria d’alta visibilitat degut a la planura del traçat i es resol l’afecció tant a Mas 
Vinyes i Mas Duran com a la zona urbana de Bellcaire d’Empordà. 

 

 
Foto 24 – A la esquerra, vista de l’actual desdoblament de la línia de 25kV entre Mas Vinyes i la 

subestació de Bellcaire d’E. A la dreta, Vista del traçat de l’actual línia paral·lela al rec. 
 

 

8.10 T.M. de BELLCAIRE D’EMPORDÀ 
 

1. El terme municipal de Bellcaire d’Empordà es troba afectat per múltiples línies àeries d’alta 
tensió, degut principalment a l’existència de la subestació. Hi ha una línia de 25 kV en simple 
circuit que travessa tot el municipi d’est a oest, que prové de Verges i acaba a la subestació.  
Aquesta línia es troba en fase de desdoblament, estant les obres adjudicades i en fase 
d’execució. La proposta recollida als plànols del present informe consisteix a seguir la traça 
d’aquesta línia des de Mas Vinyes i soterrar els tres circuits previstos, és a dir els dos de 25 
kV i el nou de 110 kV que contempla el Pla Especial de Fecsa-Endesa. Aquest soterrament 
seria relativament senzill d’executar, ja que la seva traça està actualment resseguida per un 
camí rural, i permetria eliminar l’impacte de tres línies al mateix temps. 
 

2. Finalment i aprofitant que s’afegeix a la subestació de Bellcaire una nova connexió al parc de 
110kV de Fecsa, és convenient sol·licitar: 

 
a. L’estudi de la possible compactació de les línies existents al municipi, principalment 

les que van des de la subestació de Bellcaire en direcció sud. 
a. La planificació de la reforma i compactació de la subestació de Bellcaire utilitzant la 

tecnologia GIS (Gas Insulated Switchgear) pel conjunt dels seus parcs (veure annex 
relatiu al recull tecnològic de subestacions), mirant d’interioritzar-la al màxim.  

b. Que tots els nous components a instal·lar i els que s’hagin de substituir, com per 
exemple els transformadors, utilitzin tecnologies d’aïllament amb gas SF6 o barreja 
(GIT: Gas Insulated Transformer). 
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Foto 25 – A l’esquerra, arribada de la línia existent de 25kV amb la qual es podria compactar la nova línia. 
A la dreta, altres torres d’alta tensió que arriben a la subestació de Bellcaire. Font: elaboració pròpia 
(abril de 2009). 
 

 
 

Foto 26 – Vistes de la subestació de Bellcaire. Font: elaboració pròpia (abril de 2009). 
 

9 - SÍNTESI DE L’ALTERNATIVA PROPOSADA 

La proposta presentada al present estudi té una longitud de 19,4 km, fet que representa incrementar 
en només 2,5% la longitud total de la nova línia de 110 kV de Juià a Bellcaire prevista en el Pla 
Especial de Fecsa-Endesa.  
 
D’aquests 19,5 km es proposa soterrar-ne un 29%, és a dir 5,6 km. 
 
Per tal de compactar al màxim les infraestructures existents i mitigar la proliferació d’instal·lacions 
d’alta tensió en aeri, es proposa desmantellar un total de 6,8 km de longitud de línies de mitja tensió 
de 25 kV i 1,5 km d’alta tensió de 110 kV. Aquestes línies es reposarien o bé aèries, compactades 
amb la nova línia, o bé soterrades i compactades en un altre corredor més adient. 
 
Es considera que els conductors difícilment es poden aprofitar una vegada desmantellats els circuits 
aeris. Les torres sí que es podrien arribar a aprofitar per a una altra instal·lació. En tot cas, certs 
materials, com són l’acer de les torres, o els metalls dels conductors, es podrien revendre i reciclar 
per recuperar part de la inversió. 
 
Es considera que la solució proposada en el present informe ofereix un grau de compactació molt 
elevat, estimat en un 73%, el que significa que es multiplica per 4,2 la longitud de compactació del Pla 
Especial que era de poc més de 3 km. 
 
S’ha fet una estimació econòmica de l’execució de l’alternativa aquí proposada mitjançant 
macropreus i ha resultat ser de 6,3 milions d’euros, és a dir 1,6 cops major que la de la proposta de 
Fecsa-Endesa. 
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A l’annex 1 es presenten els càlculs de les longituds esmentades i la justificació de la valoració 
econòmica.  
 
No obstant, a banda dels costos directes d’infraestructura 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. Aquestes millores comprenen: 
 
- 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 del Pla Especial; 
 
- uns costos d’explotació globalment inferiors degut a l’existència de trams soterrats que presenten 

menors pèrdues d’energia que els trams aeris; 
 
- 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 representa la disminució dels perills d’electrocució 

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

 

10 - CONCLUSIONS 

El Pla Especial realitzat per Fecsa-Endesa presenta la instal·lació d’una nova línia d’alta tensió 
afectant a 10 municipis del Gironès i del Baix Empordà. La línia ha estat concebuda com aèria en tot 
el seu traçat. A nivell de compactació, únicament s’aprofita el pas per un tram de línia existent de 25 
kV al terme municipal de Foixà i en una longitud de 2871 m. 
 
El present informe ha analitzat la viabilitat tècnica de soterrar i compactar amb altres infraestructures 
la línia prevista per Fecsa-Endesa i així disminuir globalment les afeccions als municipis i al medi.  
 
Es planteja el soterrament d’alguns trams de la nova línia aprofitant essencialment els corredors 
previstos per l’execució de la nova variant de Bordils, Celrà i Medinyà i la nova variant de Verges. 
L’execució coordinada de les infraestructures permetria estalviar moviments de terra i aprofitar la zona 
de domini públic de les carreteres per al pas de la línia soterrada. Precisament, aquests són els 
motius principals que generalment fan viables econòmicament els soterraments de línies d’alta tensió.  
 
Altres factors que fan que cada cop més s’estudiï el soterrament de línies d’alta tensió són la 
seguretat que ofereix enfront als agents meteorològics i al terrorisme, la disminució de l’impacte visual 
o la major acceptació per part del territori. 
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D’altra banda, s’ha procurat compactar al màxim les línies d’alta i mitja tensió existents en els 
municipis afectats, proposant també el desmantellament de línies aèries que travessen principalment 
zones boscoses catalogades. 
 
L’alternativa aquí proposada tindria un cost d’inversió equivalent a 1,6 vegades el de la proposta de 
Fecsa-Endesa considerant només els costos directes. No obstant, es considera que el pressupost 
total seria clarament inferior si es consideren els costos globals d’explotació, manteniment i els 
beneficis socials.  
 
 
Barcelona, abril de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Bàrbara da Silva i Rosa 
Enginyera de Camins Canals i Ports, Col. 21297 
M.Sc. Ciències i Tècniques del Medi Ambient (ENPC - Paris) 
Membre del CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques), Núm. 620080266 
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ANNEX 1: JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
 
 



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT I/O COMPACTACIÓ DE LA NOVA LÍNIA 
JUIÀ-BELLCAIRE

ALTERNATIVA PROPOSTA INFORME CILMA:
Longitud (m)

Descripció Tensió Nº circuits Tipus Corredor

Compactació amb LE existent 110kV 110kV DC 2 Aèria 1.260
Soterrament 110kV existent N. Desd. C-66 110kV 1 Rasa 976
Nova connexió existent 110kV sot-aèria 110kV 1 Aèria 667
Desmantellament 110kV existent 1 1.492
Soterrament nova110kV  S. Desd. C-66 110kV 1 Rasa 1.301
Soterrament 25kV DC S Desd. C-66 25 kV DC 2 Rasa 866
Desmantellament existent 25kV DC 2 2.523
Nova línia i reposició de LE de 25kV DC 110kV+25kVDC 3 Aèria 1.730

110kV 1 Aèria
25kV 2 Aèria

Reposició alimentació 25kV Can Bonic 25kV 1 Aèria 62
Nova LE 110kV 110kV 1 Aèria 2.543
Soterrament 110kV Farreres 110kV 1 Rasa 712
Connexió nova amb exist. 25kV 110kV 1 Aèria 413
Nova alimentació Farreres 25kV 25kV 1 Aèria 577
Desmantellament LE 25kV Farreres 821
Nova 110kV compactada amb 25kV 110kV+25kV Aèria 4.603

110kV 1 Aèria
25kV 1 Aèria

Nova LE 110kV 110kV 1 Aèria 1.453
Compactació amb LE existent MT pont 110kV+MT 1 Aèria 344
Nova LE 110kV 110kV 1 Aèria 89
Compactació i soterrament variant Verges 110kV + 25kV Rasa 1.526

110kV 1 Rasa
25kV 1 Rasa

Desmantellament existent 25kV 1.366
Compactació amb LE existent 25kV 110kV +25kV Aèria 1.280

110kV 1 Aèria
25kV 1 Aèria

Desmantellament de LE 25kV DC 2.094
Soterrament de LE 25kV DC+110kV 110kV+25kVx2 Rasa 2.094

110kV 1 Rasa
25kV 2 Rasa

Longitud de corredors:
Línia 110kV Juià Bellcaire (m)
Aèria 13.715 71%
Rasa 5.633 29%
Total 19.348
Desmantellaments (m)
25kV 6.804
110kV 1.492
Total 8.296
Altres línies (m)
110kV Rasa 976
110kV Aèria 667
Total 110kV 1.643
25kV Rasa 2.960
25kV Aèria 639
Total 25kV 3.599
Compactació:
Long. (m) 14.138
% 73%



INFORME TÈCNIC SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT I/O COMPACTACIÓ DE LA NOVA LÍNIA 
JUIÀ-BELLCAIRE

Proposta Pla Especial Fecsa (m)
Long. Total 18.879
Long. Compactació amb 25kV 3.377

Comparació amb proposta informe
Increment de long. (m) de la proposta 469
Factor increment compactació 4,2

Pressupost Pla Especial 3.884.580,00 €         
Preu per metre línia aèria de 110kV 205,76 €                   

Estimació economica proposta informe:
Aèria 2.822.025,25 €         
Rasa 2.897.642,77 €         
Desmantellament de línies 569.000,40 €            
Reposició d'altres línies 1.089.166,63 €         
TOTAL (costos directes) 6.288.668,42 €         

1,6
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