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1 - ANTECEDENTS
El present document fa referència al “Projecte d’execució línia 132kV S.E. Serinyà – Suport T.101 de
la línia 132kV SE Figueres – SE Renfe Llançà” redactat per Endesa Distribució amb data de març de
2007.
Segons el Pla de l’Energia 2006-2015 elaborat per la Generalitat de Catalunya, i pel que fa a l’àmbit
geogràfic del Pla Director Territorial de l’Empordà, es preveu la realització de la línia elèctrica de
simple circuit Olot - Serinyà - Santa Llogaia (Figueres sud) de 132kV (2005-2007). Des de la
subestació d’Olot fins a la subestació de Serinyà la línia existeix aèria de 66kV i s’eixamplaria fins a
132kV. De Serinyà a Figueres (Santa Llogaia d’Àlguema) es preveu continuar la línia existent amb un
traçat aeri nou de 132kV afectant principalment els municipis de Serinyà, Esponellà, Crespià,
Cabanelles, Navata, Ordis, Avinyonet de Puigventós, Vilafant i Santa Llogaia d’Àlguema.
La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va aprovar inicialment el Pla especial de la
línia de 132kV SE Serinyà- suport T.101 de la línia 132kV SE Figueres-SE Llançà, al terme municipal
de Avinyoneta de Puigventós, Cabanelles, Crespià, Esponellà, Navata, Ordis, Sant Ferriol, Serinyà i
Vilafant. Dit pla es va aprovar el 30 de gener de 2008 i va ser publicat al Diari Oficial de La Generalitat
de Catalunya l’11 de març de 2008.
La infraestructura en qüestió afectaria especialment tres dels espais destacats en el Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgístic de la Diputació de Girona: els terraprims de l’Empordà, els plans
al·luvials del Fluvià i el Pla de Martís i de Centenys. Atesa l’excel·lència manifesta de cadascun
d’aquests paisatges, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA) considera que l’impacte d’una estesa aèria d’alta tensió seria altament perjudicial.
En el transcurs dels darrers anys s’han multiplicat le experiències mundials en matèria de soterrament
de línies elèctriques. En aquest sentit, una alternativa a la proposada per Endesa seria el soterrament
de la nova línia. Aquest soterrament podria realitzar-se seguint algun dels corredors dels futurs
desdoblaments de les carreteres C-66 i A-26. Per aquest motiu, l’àrea de Medi Ambient i Territori de
la Diputació de Girona va al·legar per escrit a les entitats competents que s’estudiés la viabilitat del
soterrament. D’altra banda, els tres ajuntaments més afectats (Serinyà, Esponellà i Crespià) van
redactar conjuntament les seves al·legacions en base a un estudi d’impacte redactat per la consultoria
LA VOLA.
En relació amb aquest projecte s’han registrat els antecedents següents:
-

-

Informe de l’Ajuntament de Crespià, de juliol de 2007;
Pla especial de la línia de 132kV SE Serinyà- suport T.101 de la línia 132kV SE Figueres-SE
Llançà, al terme municipal de Avinyoneta de Puigventós, Cabanelles, Crespià, Esponellà,
Navata, Ordis, Sant Ferriol, Serinyà i Vilafant, aprovat el 30 de gener de 2008 i publicat al
Diari Oficial de La Generalitat de Catalunya l’11 de març de 2008;
Comentaris i respostes a l’al·legació i la seva resposta a la línia elèctrica de 132kV al seu pas
pel Municipi de Crespià, redactat per LA VOLA, amb data de març de 2008;
Al·legacions al pla especial de la línia elèctrica de 132kV al seu pas pel municipi de Crespià
de 9 de maig de 2008;

Amb l’exposat anteriorment, i atenent a que la nova línia afecta nombrosos municipis de les
comarques gironines, el 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. Es presenten també alguns exemples de soterrament de línies amb
característiques similars realitzats recentment arreu del món.
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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’una
alternativa soterrada, que finalment es presenta en plànols de planta a escala 1/10.000.

2 - COMPARATIVA ENTRE LÍNIES D’ALTA TENSIÓ AÈRIES I
SOTERRADES
A continuació es resumeixen elements de comparació entre línies aèries i soterrades d’alta tensió per
tal d’ il·lustrar els avantatges i inconvenients genèrics d’una proposta de soterrament.
S’analitzen els següents aspectes:
-

2.1

d’explotació o manteniments;
medi ambientals;
tècnics;
econòmics.

Explotació i manteniment
•

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.

•

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.
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•

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
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
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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.

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
o

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);
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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 1 – 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 132 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
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.
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•

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 (economia d’escala).

•

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 “crossbonding”. 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 - Exemple de soterrament de línia de 132kV
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
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.
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Figura 2 – 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 Núm.
Long.
Nom
Circuits
Instal·lació
kV
mm2 Material
km
Radsted
Vantores
Directament en
Dinamarca Str.
132
1200 Al
XLPE
Simple 18
rasa+conductes
Directament en
Sri Lanka CEB
132
1000 Cu
XLPE
Simple 11.5 rasa+conductes
Directament en
Sri Lanka CEB
132
800 Cu
XLPE
Simple 14.5 rasa+conductes
País

Radsted
Dinamarca - Rodby

132

630

Any

2002
2006
2006

Al

XLPE

Simple 25

Directament en
rasa+conductes 1999
Túnel

Nova
Zelanda

PenroseLiverpool 110

1000 Al

XLPE

Doble

Nova
Zelanda

RoskillLiverpool 110

1000 Al

XLPE

Simple 9

8.1

1999

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

Com es pot constatar a la taula presentada anteriorment existeix línia d’igual longitud i tensió
soterrades arreu del món. Es destaca el soterraments realitzats a Dinamarca de 1999 i 2002 de 18 i
25 km respectivament.

4 - MÈTODES CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIÓ DE CABLES
4.5

Mètodes constructius
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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 1 i Foto 2 - Instal·lació en conducte. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. Foto 3 – 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 4– 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 5– 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 3 – Esquema i seqüència d’ Instal·lació amb perforació dirigida de cables sota una riera. Font:
CIGRE – Technical Brochure 338.

Foto 6 – 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 4 – 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 7 - 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 8 – Exemple d’instal·lació en túnel. Font: CIGRE – Technical Brochure 338. Foto 9– 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 10 – Instal·lació amb estesa mecànica dels cables. Font: CIGRE – Technical Brochure 338.

4.6

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 11)

Foto 11 – 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 12 – 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 13 – 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.

Foto 14 – Instal·lació en tubs de PE del circuit de 60kV Macmalo-Plouay (Bretanya, 2005). Font: SCE
Aménagements et Environnement
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5 - PROPOSTA DE SOTERRAMENT I COMPACTACIÓ
5.7

DADES DEL PROJECTE D’ENDESA

El projecte objecte del present estudi d’alternativa és de la titularitat d’Endesa Distribución Eléctrica
SL, i es divideix en tres trams. Els trams són els següents:
-

-

Un primer tram entre la SE de Serinyà i el suport T.38 de traça nova i suports nous;
Un segon tram entre el suport T.38 i el suport T.64 on es planteja aprofitar la traça existent de
la línia a 66kV S.E. Banyoles - S.E. Figueres entre els seus suports T.22 a T.91, reformant-la i
apujant la tensió a 132kV (actualment de 66kV);
Un tercer i últim tram de traça nova amb suports nous a instal·lar, des del suport T.64 fins al
suport T.101 de la línia S.E. Figueres – S.E. Renfe Llançà.

El projecte totalment d’Endesa, afecta als termes municipals de:
-

Serinyà, Esponellà, Crespià a la comarca del Pla de l’Estany;
Cabanelles, Navata, Ordis, Avinyonet de Puigventós i Vilafant de la comarca de l’Alt
Empordà.

Segons el projecte les característiques tècniques de la línia són les següents:
-

-

La intensitat màxima de transport de servei en règim permanent pel conductor utilitzat LA-455
és de 799A. És a dir que la màxima potència per una tensió de 132kV que podrà assolir és de
182.67MW;
Segons el càlculs de projecte no es produeix l’anomenat efecte corona, ja que les tensions
crítiques calculades són superiors a la tensió nominal de la línia;
La distància mínima de l’aïllament calculada és de 6.18m. La mínima adoptada en projecte és
de 10m;
La separació mínima calculada entre conductors és de 3.36 m.

En els plànols que acompanyen el present informe es mostra el traçat proposat per Endesa.

5.8

POSSIBILITAT 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 global.
En l’àmbit estudiat s’identifica principalment dues importants infraestructures planificades amb les
quals es podria compactar la nova línia d’alta tensió i compartir corredor de cara a un possible
soterrament de la línia. Aquesta infraestructures són:
5.8.a

L’autovia A-26: Figueres-Olot (Ministeri de Foment);
El gasoducte: Martorell-Figueres (Enagas).
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.
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Segons la llei general de Carreteres 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 presenta un esquema simplificat de les zones de protecció de la Llei de Carreteres:
Zona no edificable 50 m

ZDPV - 8 m

Zona servitud - 17m

Zona afectació - 75 m
Figura 6 – Esquema de delimitació de Zona de Domini Públic Viaria (ZDPV) i zones de protecció d’una
autovia/via preferent segons la Llei General de l’Estat. Distàncies en metres. Font: elaboració pròpia.

Per tant es podria demanar a l’Administració competent l’autorització per instal·lar els cables elèctrics
en rasa en la zona de domini públic viari de l’A-26 o bé en la zona de servei de la mateixa.
S’il·lustra a continuació la secció tipus prevista pel desdoblament de l’A-26 en el tram en estudi.
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Il·lustració 1 – Secció tipus de l’A-26 segons l’estudi Informatiu de l’Autovia A-26 Figueres –Olot. Tram
Figueres-Besalú (Oct. 2003). Font: Ministeri de Foment.

Cal remarcar que l’ample total expropiat per l’A-26 desdoblada s’estima en aproximadament 46m,
mentre que l’ample afectat pel soterrament de la línia en estudi seria d’aproximadament 2 m.
5.8.b

ALTRES INFRAESTRUCTURES

Per la part final del traçat de la nova línia de 132kV proposem aprofitar parcialment el corredor
d’infraestructura del gasoducte planificat entre Figueres i Martorell. Aquesta infraestructura és
promoguda per Enagas.

5.9

CARACTERÍSTIQUES DEL SOTERRAMENT

La Taula 1 indica que per una tensió de 110-132kV habitualment s’utilitzen cables de coure o
d’alumini amb diàmetres compresos entre 630 mm i 1200 mm. L’aïllament més utilitzat actualment és
sec i és de XLPE (polietilè). El principal mètode d’instal·lació emprat és el de col·locar els cables
directament en rasa o en rasa amb conductes o mitjançant una solució mixta. S’il·lustren a
continuació dos tipus d’ instal·lació similars en zona urbana.

Foto 15 -– Rasa tipus de 110kV en una àrea urbana amb i sense sistema de contenció de terres. Font:
CIGRE – Technical Brochure 338.
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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:
Conductor

Aïllament XLPE

Pantal.la
metàl.lica

Protecció
mecànica

Figura 7– Secció d’un cable tipus XLPE. Font: CIGRE – Technical Brochure 338

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 les instal·lacions elèctriques
directament col·locades en rasa.
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;
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.

Per la realització de la present instal·lació es requereix normalment l’execució d’una terna de cables.
Els cables de la línia de transmissió subterrània de 132kV es poden instal·lar en conductes disposats
en trèvol i embegut en daus de formigó de 0.6m d’alçada i 0.8m d’amplada a una profunditat de 1 m
aproximadament. S’haurà de realitzar un càlcul elèctric de la intensitat admissible resultant perquè
compleixi amb les exigències de Fecsa Endesa.
Cal preveure l’execució d’arquetes d’empalmament aproximadament cada 1.000m. La pantalla dels
cables de potència es connectaria directament a terra en els extrems de la línia i mitjançant
encreuaments de la mateixa a les arquetes previstes.
A continuació es presenta un esquema de la rasa tipus proposada amb cables soterrats amb
1.200mm2 de conductor d’alumini per una tensió de 132kV.
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Figura 8 – Esquema de rasa tipus proposada amb cables soterrats i tensió de 132kV.

Es proposa que els conductes a utilitzar sigui de 200mm de diàmetre exterior i de polietilè de doble
paret, l’interior llisa i l’exterior corrugada. Aquest conducte estan normalitzats per la UNE.EN 50086-24/A1 de Març 2001. Es considera que el radi mínim de curvatura és aproximadament 80 vegades el
diàmetre exterior dels conductes i en aquest cas de 15.000 mm.
S’il·lustra a continuació el tipus de cable que subministra el fabricant General Cable que compliria els
requisits necessaris a l’ instal·lació en estudi.

ELEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8

Conductor obturat de 1x1200 mm2 alumini segmentat
Semiconductor interior
Aïllament de XLPE reticulat en atmosfera seca de N2
Semiconductor exterior
Material absorbent de la humitat
Pantalla de filferro de coure i contraespira
Cinta metàl·lica laminada
Cobert exterior de Poliolefina

Figura 9 – Tipus de cables amb 1.200mm2 de secció conductora d’Alumini. Font : General Cable.

Les característiques principals de la obra civil de la instal·lació tipus proposada són:
-

Profunditat de rasa :1.1m
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-

Ample de rasa: 0.6m
Formigó H-125 de neteja: 10 cm
Alçada del dau de formigó H.125: 0.5m

Considerant els elements i la definició de la rasa tipus descrita anteriorment, s’estima que l’execució
d’aquesta rasa (obra civil) és d’aproximadament 0.2M€/km.
D’altra banda, la fabricació del cablejat, l’estesa i els accessoris corresponents s’estima
aproximadament en 0,3 M€/km (segons projectes similars consultats).
A continuació es resumeix el cost directe d’una solució aèria, soterrada en rasa i soterrada amb altres
mètodes específics (empenta oleodinàmica, PHD, etc.)
Cost directe en M€/km de traçat (segons mètodes constructius)
Aèria

M€/km

0,2

Cables en rasa

M€/km

0,5

Cables en altres tipus d’ instal·lació soterrada

M€/km

3

Taula 2 – Taula resum de costos directes habituals per línies/cables d’alta tensió de 132kV.

Considerant els macropreus descrits anteriorment, la solució soterrada preconitzada costaria
aproximadament 0,6 M€/km, és a dir 14,2 M€.
Val a dir que el sobrecost del soterrament, amb uns costos d’inversió superiors al previstos, es
compensarien si es considerés l’estalvi en costos indirectes associats a la recuperació de la pèrdua
de benestar, desvalorització dels terrenys i propietats circumdants. Es pot considerar que l’impacte
ocasionat per una línia de 132kV pot ésser la meitat d’una línia de molt alta tensió de 400kV. Per
aquestes tensions, la Universitat de Girona ja ha xifrat aquest cost indirecte en aproximadament
2M€/km en diferents estudis encomanats pel CILMA respecte a la línia de Molt Alta Tensió a les
comarques de Girona.
Es presenta a continuació una taula resum del costos directes de la proposta d’Endesa aèria i la del
present informe totalment soterrada (CILMA).

Long. total

(km)

% Aèria

Endesa

CILMA

19,2

22,7

100%

% Rasa

95%

% Altres

5%

Cost directe

(M€)

4,8

14,2

(M€/km)

0,25

0,6

Taula 3 – Taula resum de les longituds i costos directes de la proposta de Fecsa i de la proposada al
present estudi (CILMA).

La solució aèria proposada per Endesa de 19,2km de longitud seguiria en 45% de la seva longitud la
traça de la línia de 66kV existent. La solució soterrada tindria una longitud d’aproximadament 22,7km.
El soterrament proposat representaria un increment de longitud d’aproximadament 3km i es triplicaria
el cost directe en front de la solució aèria. L’impacte visual seria no obstant pràcticament anul·lat i la
solució compactada al 70% amb una altra infraestructura planificada, en aquest cas l’A-26.
Per un altre costat un traçat soterrat d’aquestes característiques necessita disposar de cambres
d’empalmament. En les cambres s’hauran de realitzar els encreuaments de pantalla o posada a terra
de les mateixes directament o mitjançant descarregadors.
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S’il·lustra a continuació les arquetes d’encreuament (cross-bonding típiques per instal·lació similar).

Figura 10 – Arqueta cross-bonding per instal·lació similar. Font: General Cable.

Segons projecte similars, l’embalatge previst pel transport de cables seria mitjançant bobines tipus 9F
de 3560mm Ø x 2500mm con 992m cada una. Els pesos teòrics aproximats són:
-

Net: 11160 kg;
Tara: 2140 kg;
Total brut: 13300 kg;
Volum bobina: 32,4 m3.

A continuació s’esquematitza els tipus d’empalmament que es podria realitzar.
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Figura 11 – Empalmament tipus a realitzar segons projecte similar. Font: General Cable.

5.10 DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT
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 en els plànols que acompanyen el present informe a una escala
1/10.000. Val a dir aquesta és una escala a nivell de planificació o estudi previ, és a dir que caldrà la
realització d’un traçat a escala de més detall en planta i en alçat en cas que s’opti per executar
aquesta alternativa.
Tenint en compte que la nova línia de 132 kV surt de la subestació de Serinyà, és convenient
sol·licitar que els nous components a instal·lar en la subestació i els que s’hagin de substituir utilitzin
les tecnologies més modernes d’aïllament, és a dir les anomenades tipus GIS (Gas Insulated
Switchgear).
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La subestació de Serinyà es troba en una plataforma elevada respecte al terreny circumdant. Es
proposa que la nova línia soterrada travessi el talús en direcció nord amb cables en rasa fins arribar al
Pla de Fares. Una de les tècniques possibles per vèncer el desnivell s’il·lustra a continuació.

Foto 16 – Possible tècnica utilitzada per vèncer grans desnivells utilitzada en una línia aèria de 132kV en
Espanya. Font: General Cable.

Continuant en direcció nord, es proposa travessar el riu Fluvià amb perforació horitzontal dirigida
(PHD) i continuar en rasa pel Pla del Bisbe, creuant la riera de Bruguers també amb PHD. Un cop
passada la Riera, es proposa que la traça es dirigeixi novament cap al nord, passant prop d’Usall. A
continuació es proposa seguir en la mateixa direcció fins arribar finalment a la carretera A-26 que es
preveu desdoblar per part del Ministeri de Foment.
Un cop arribada a l’A-26, la infraestructura bordejaria la carretera aprofitant les zones de protecció de
la mateixa. Per passar sota la carretera existent es pot utilitzar la tècnica de la PHD o de l’empenta
oleodinàmica per no pertorbar el trànsit. La rasa es realitzaria el més a prop de la carretera possible,
en la zona en la qual es pugui obtenir permís per part de l’Administració competent i d’acord amb la
Llei de Carreteres. Es preveu que es pugui obtenir el permís per a que la instal·lació pugui ser
realitzada en zona de Domini Públic Viari o bé en zona de servei de la mateixa. Cal mencionar, que la
servitud de pas de la rasa seria segons el Reglament d’Alta Tensió d’aproximadament 2 m d’ample.
Un cop arribada a l’”Enllaç d’avinyonet”, la línia de 132kV soterrada agafaria la traça prevista del
gasoducte Martorell-Figueres, respectant les distàncies de seguretat previstes per la corresponent
legislació. Els cables soterrats hauran de passar el riu Manol, aprofitant la infraestructura prevista per
les obres del gasoducte.
Un cop passats els massos Vilar i Cots, la infraestructura amb cables soterrats agafaria direcció est,
orientant-se finalment cap al punt d’arribada previst: la subestació de Santa Llogaia d’Àlguema.
D’aquesta forma, els cables soterrats passarien pel Pla dels Timoners i pel Pla de Vilafant, passant
sota l’AP-7 amb les tècniques de PHD o empenta oleodinàmica.
Cal tenir present que a la nova subestació de Santa Llogaia d’Àlguema arribarà la línia de Molt Alta
Tensió (MAT) de 400kV i doble circuit en corrent continu des de França (SE de Baixàs). Per tant, en
aquesta subestació es preveu la instal·lació de la tecnologia de conversió corrent continu/altern
pertinent que implicarà que sigui de grans dimensions. Es considera, tal i com s’ha referit
anteriorment per a la SE de Serinyà, que el parc de 132kV d’Endesa haurà d’optar per instal·lar les
tecnologies més modernes d’aïllament per tal de minimitzar els impactes, que en aquest subestació
seran forçosament cumulatius. En aquest sentit, es recomana que la tecnologia escollida pel parc de
132kV d’Endesa sigui d’aïllament total amb gas.
Els nou termes municipals afectats per la proposta de soterrament del present estudi són els
següents:
-Serinyà (Pla de l’Estany);
- St. Ferriol (Garrotxa);
-Maià de Montcal (Garrotxa);
-Cabanelles (Alt Empordà);
-Navata (Alt Empordà);
-Vilanant (Alt Emportdà);
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-Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà);
-Vilafant (Alt Empordà);
-Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà).
Les tres comarques afectades són :
-El Pla de l’Estanys;
-La Garrotxa;
-L’Alt Empordà.

5.11 SÍNTESI
La proposta de soterrament i compactació de la línia de 132 kV de Serinyà a Sta. Llogaia d’Àlguema
presentada al present estudi té una longitud de 22,7 km, fet que representa incrementar en només
18% la longitud total de la línia prevista al Pla Especial de Fecsa-Endesa.
D’aquests 22,7 km es proposa soterrar-ne el 100%, dels quals el 95% sreien en rasa amb conductes i
la resta amb mètodes específics per salvar els obstacles existents en el recorregut (principalment el
riu Fluvià, el riu Manol i l’AP-7).
Es considera que la solució proposada al present informe ofereix un grau de compactació molt elevat,
estimat en un 75%. Es compactaria principalment amb les obres planificades de desdoblament de la
carretera A-26 i també amb el futur gasoducte Martorell-Figueres.
S’ha fet una estimació econòmica de l’execució de l’alternativa aquí proposada mitjançant
macropreus i ha resultat ser de 14,2 milions d’euros, és a dir 3 cops major que la de la proposta de
Fecsa-Endesa.
No obstant, a banda dels costos directes d’infraestructura calculats, cal tenir en compte l’estalvi de
costos indirectes i els guanys en el benefici social associats a la 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.
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6 - CONCLUSIONS
El Pla Especial realitzat per Fecsa-Endesa presenta la instal·lació d’una nova línia d’alta tensió
afectant a 9 municipis de l’Alta Empordà i del pla de l’Estany. 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 66 kV en 45% del seu traçat.
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 de les
comarques de Girona i al medi.
Es planteja el soterrament total de la nova línia aprofitant essencialment els corredors previstos per
l’execució del desdoblament de la carretera A-26 i de la construcció del gasoducte Martorell-Figueres.
L’execució coordinada de les infraestructures permetria estalviar moviments de terra i aprofitar la zona
de domini públic de les altres infraestructures 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.
Els cables de la línia de transmissió subterrània de 132kV es podrien instal·lar en conductes disposats
en trèvol i embegut en daus de formigó de 0.6m d’alçada i 0.8m d’amplada a una profunditat de 1 m
aproximadament. Caldria preveure l’execució d’arquetes d’empalmament aproximadament cada
1.000 m. La pantalla dels cables de potència es connectaria directament a terra en els extrems de la
línia i mitjançant encreuaments de la mateixa a les arquetes previstes.

Factors destacats 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 i la disminució de l’impacte
visual.
L’alternativa aquí proposada tindria un cost d’inversió equivalent a tres vegades el de la proposta de
Fecsa-Endesa considerant només els costos directes. No obstant, val a dir que el pressupost total
seria clarament inferior si es consideren els costos globals d’explotació, manteniment i els beneficis
socials.
La diferència de cost directe entre la solució aèria i la solució soterrada s’estima en 0,4 M€/km.
Considerant només la meitat dels costos de pèrdua de benestar, desvalorització dels terrenys i
propietats estimats per la Universitat de Girona en motiu de l’estudi de la línia de Molt Alta Tensió
per les Comarques de Girona, es conclou que el soterrament d’aquesta línia és econòmicament
viable sempre que es tinguin en comptes els costos indirectes.

Barcelona, juliol 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

