
 

GESTIONS TORRE D’ALTA TENSIÓ DEL CARRER GUADALAJARA 
 
 

Sobre la torre d’alta tensió, les gestions realitzades son les següents: 
 

- 14-10-2016. Reunió amb el Cap del Sevei de l’Institut Català de l’Energia, per 
plantejar-li la possibilitat d’abordar l’estudi del soterrament de la línia en el tram que 
falta. L’ICAEN es va manifestar molt col·laboratiu i receptiu amb la comprensió del 
problema i va facilitar les dades de contacte amb ENDESA de cara a demanar-los la 
realització d’un estudi previ. Es posen a disposició de l’Ajuntament per ajudar en tot el 
que puguin tot i que també van manifestar que actualment no disposen de cap via de 
subvenció que ens pugui ajudar a fer front al cost de l’actuació. 
 

- 18-10-2016. Reunió amb l’Ajuntament de Rubí (director de serveis territorials), per 
tractar sobre la possibilitat d’abordar conjuntament el soterrament del tram que 
manca fins a la riera de Rubí que creua pel mig d’un barri d’habitatges (Avda. Pep 
Ventura). L’Ajuntament de Sant Cugat assumiria el cost del soterrament fins al torrent 
dels Alous (límit de terme municipal, per tant el creuament de l’autopista) i Rubí el 
tram dins del seu terme municipal. En aquesta reunió es van manifestar bastant 
interessats en el tema tot i que també van deixar clar que tenen diferents línies que 
creuen el municipi i que han de tractar, però van veure que aquesta es segurament 
una de les més assumibles. Ens vam emplaçar a treballar conjuntament en el tema. 
 

- 2-11-2016. Reunió amb ENDESA (amb els responsables de línies), en la qual es va 
sol·licitar l’elaboració d’un avantprojecte amb una valoració econòmica sobre el cost 
de soterrament de la línia. Els responsables d’ENDESA van manifestar la seva disposició 
a col·laborar amb l’Ajuntament i a redactar l’avantprojecte sol·licitat. No obstant, van 
posar de manifest una qüestió prèvia que cal verificar que es la viabilitat tècnica de 
poder dur a terme el soterrament del tram plantejat tot mantenint aèria el darrer tram 
fins a la subestació elèctrica que hi ha situada en el polígon industrial que hi ha a l’altra 
banda de la riera de Rubí. Estem a l’espera que ens comuniquin el resultat de l’estudi 
previ que han de fer sobre la viabilitat de fer el soterrament parcial que afecti només 
al tram residencial. 
 

- 21-11-2016. Reunió amb el Cap de la Demarcació de Carreteres del Ministeri de 

Foment, en la qual es va formular la consulta sobre les possibilitats de dur  a terme el 
creuament de l’autopista amb la línia soterrada. Els responsables de Foment van 
explicar les limitacions tècniques a tenir en compte i les solucions tècniques 
actualment disponibles que permetrien dur a terme l’actuació així com una 
aproximació de costos. 

 
 
Del conjunt de les reunions realitzades, i un cop per part d’ENDESA s’hagi concretat la 
possibilitat tècnica de fer el soterrament parcial, es dura a terme la redacció de l’avantprojecte 
del soterrament que inclourà la valoració prèvia del cost total. 
 



 

El següent pas, un cop situat l’ordre de magnitud de l’actuació, serà l’encàrrec a ENDESA del 
projecte executiu  per part dels ajuntaments de Rubí i Sant Cugat.  
 
Es pot preveure que el resultat de l’estudi previ d’ENDESA estigui fet a primers del mes de 
gener. 
 
 


