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Túnel Pertús per donar subministrament elèctric als serveis auxiliars, i 

d’aquest punt fins al T-199 amb una longitud de 822 metres. S’inclou 

subtram de 500 m en sòl no urbanitzable de La fase 1 tramitat en 

projecte a part. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU presenta un nou projecte, nº d’expedient 9027504, per tal de 

donar subministrament elèctric als servies auxiliars del Túnel de la línia de Molt Alta Tensió de Red 

Eléctrica, construït al Pertús, i que requereix la instal·lació d’un nou Centre de Distribució prefabricat i 

la seva línia d’alimentació a 25 kV. S’inclou un petit subtram de la fase 1 que discorre per sòl no 

urbanitzable. 

 

La nova línia subterrània s’iniciaria en l’empalmament amb la línia existent construïda en la fase 1 que 

ve del CD EM 58205, prop del suport T-186 i anirà canalitzada per terreny de domini públic i privat 

fins al nou Centre de Mesura, on efectuarà entrada i sortida.  Finalitzarà en el suport T-199 de la línia 

aèria MT “Jonquera 2”.  

El subtram en S.N.U., del projecte presentat a part amb nº d’expedient 301203, del primer tram 

comença al final de l’Avinguda 6 d’octubre i acaba al límit del S.N.U. a prop de la cruïlla dels carrers 

Lluís Companys i Vinya d’en Laporta. 

 

1.2 Objecte 

El projecte té per objecte obtenir l’autorització administrativa així com la posada en servei de la 

instal·lació d’acord amb l’article 5 del Decret 351/1987 de 23 de novembre de la Generalitat de 

Catalunya. 

Per tal d’obtenir l’autorització administrativa es requereix complir amb els requeriment de la llei 

d’Urbanisme i en concret els següents preceptes: 

L’article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 

d’Urbanisme que regula el règim d'ús del sòl no urbanitzable i estableix que pot ésser objecte 

d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que 

s'hagin d'emplaçar en el medi rural. Entre els supòsits permesos hi ha les instal·lacions i les obres 

necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic (punt 4.d). 

L’article 47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística estableix que és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder 

atorgar llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable quan facin referència a les actuacions 

específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme. 

El procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica requereix l’aportació de la 

documentació següent: 

a)Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits 

per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament 

territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti 

apreciar aquesta adequació. 

b)Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 

finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la 

seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 
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c)Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 

l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 

connexió  corresponents. 

d)Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que 

no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 

e)Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 

protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 

1.3 Localització del projecte 

El Projecte d’Actuació Específica es desenvolupa íntegrament al municipi de La Jonquera, iniciant-se 

al final del Carrer del Nord, al extrem nord del nucli urbà, i seguint camins i pistes forestals existents 

en la zona en direcció nord, fins a la zona de la Àrea de control del Túnel del Pertús. 

 

 

Imatge 1: Ubicació del projecte. 
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1.4 Interès públic del projecte 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, defineix les xarxes de subministrament d’energia elèctrica 

com actuacions d’interès públic, segons article 47.4.d. 

L’article 47 del DL 1/2010 (modificat per Llei 3/2012), sota l’epígraf “Règim d’ús del sòl no 

urbanitzable” permet l’emplaçament d’actuacions d’interès públic en el medi rural. 

Pel que fa als interès públics aquesta iniciativa suposa la possibilitat de millorar un servei d’interès al 

subministrar energia elèctrica als serveis auxiliars d’una infraestructura principal com és el Túnel del 

Pertús. 

 

1.5 Descripció del projecte 

Per tal de donar subministrament elèctric als serveis auxiliars del Túnel de la línia de molt alta tensió 

subterrània de Red Eléctrica construït al Pertús, es necessari la instal·lació d’un nou Centre de 

Distribució prefabricat i la seva línia de subministrament a 25 kV. 

La nova línia subterrània s’inicia prop del suport T-186 al finalitzar el Carrer del Nord del municipi de 

La Jonquera, on empalma amb el tram soterrat que es va executar en la Fase 1 fins al nou CM del 

Túnel Pertús REE (TRAM 1).  En el CM del Túnel del Pertús la línia fa entrada i sortida per finalitzar en 

el suport T-199  (TRAM 2). 

 

1.5.1 Tram 1 

Es tracta de un tram de 2 circuits de nova línia subterrània de 1020m de longitud amb conductor 

240AL. 

Descripció del traçat: 

La nova línia subterrània de 2 circuits  a 25 kV comença en el nou C.M. 71245 “TUNEL PERTUS REE” i 

finalitza passat l’encreuament amb la carretera N-II on es bifurca la línia. 

El recorregut d’aquesta línia serà : 

- Camí d’accés al Túnel del Pertús  

- Creuament del riu Llobregat d’Empordà grapat pel lateral del pont 

- Camí de terra paral·lel al traçat de la línia d’alta tensió soterrada de REE 

- Encreuament amb perforació horitzontal a la carretera N-II i a l’Autopista AP-7 

 

1.5.2 Tram 2.1 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 72m i un circuit amb conductor 240AL. 
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Descripció del traçat 

Aquest tram de línia subterrània a 25 kV comença passat l’encreuament amb la carretera N-II  i 

finalitzarà en el suport T-199 de la línia aèria 25 kV “JONQUERA2”    

El recorregut d’aquesta línia serà : 

- camí de la Pedrera del Mas Brugat fins al suport T-199  

1.5.3 Tram 2.2 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 750m i un circuit amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de lininia subterrània a 25 kV comença passat l’encreuament amb la carretera N-II  i 

finalitzarà en els empalmaments de la línia projectada en la fase 1 , en el final del C/Nord. 

El recorregut d’aquesta línia serà : 

 - Encreuament amb rasa a cel obert amb el CORREC DEL MAS BRUGAT 

- Corriol del camí Sant Jaume (paral·lel a la carretera N-II) 

- Camí sense nom – prolongació del carrer del Nord (en terra) 

 

1.5.4 Tram 3 (Subtram de la fase 1 en S.N.U.)  

La longitud de la nova línia subterrània serà de 500m i un circuit amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

La nova línia subterrània  a 25 kV començarà a la avinguda 6 d’octubre passarà pel camí de terra 

de la Font Pudenta fins al límit del sol urbà darrere del C/Andalusia 

 

  
Imatge 2: Inici de la línia soterrada Imatge 3: Camí per on discorre la línia a la sortida de 

La Jonquera 
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Imatge 4: Camí per on discorre la línia a la sortida de 

La Jonquera 

Imatge 5: Corriol semiabandonat per on passa la 

línia soterrada. 

  
Imatge 6: Posterior al creuament de la N-II la línia 

utilitza camins existents. 

Imatge 7: Posterior al creuament de la N-II la línia 

utilitza camins existents. 

  
Imatge 8: Posterior al creuament de la N-II la línia 

utilitza camins existents. 

Imatge 9: Ubicació de la nova CM Túnel del Pertús 

del REE 
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Imatge 10: Inici del subtram en S.N.U. per finca 

privada. 

Imatge 11: Camí públic. 

 

1.5.5 Edifici previst (CM) 

Està prevista la construcció d’un edifici (Centre de Distribució CM), al final de la línia, en la subestació 

de REE. Es tracta d’un edifici prefabricat de tipus Ormazabal, o equivalent, de dimensions exteriors 

6,88 m de llarg, 2,38 d’ample i 2,79 m d’alçada. (Veure plànols adjunts). L’edifici tindrà una superfície 

interior de 12, 98 m2.  

L’edifici es situarà en la tanca exterior del recinte de REE, alineat amb ella en la façana principal i 

ocupant un espai dins del recinte de REE. Des d’un punt de vista urbanístic es tracta de terrenys 

urbans amb classificació de serveis tècnics. 

Ocupa la parcel·la cadastral 17093A011000580001OW en la que hi ha edificats un total de 2.129 m2. 

 

1.5.6 Característiques  
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1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Donar subministrament al Túnel del Pertús de la MAT 
3. Origen Empalmament en Línia subterrània provinent del C.D. EM58205  
4. Final Nou C.M. 71245 “ TUNEL PERTUS R.E.E.” 
5. Terme municipal afectat Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
6. Tensió LA JONQUERA 
7. Longitud Línia Subterrània  25000V 
8. Nombre de circuits 2x1020 m 
9. Nombre de cables Dos circuits 
10. Material conductor Tres per circuit 
11. Secció dels conductors  Alumini 
12. Tensió del cable subterrani  240 mm2 
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1. Tipus Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
4. Final Suport metàl·lic existent T-199 de la línia “JONQUERA2” 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  72m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 
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1. Tipus Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
4. Final Connexió amb línia subterrània projectada en fase1 (C/ Nord) 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  750m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

 

T
ra

m
 3

 (
S

u
b

tr
a

m
 e

n
 S

.N
.U

. 
F

a
s

e
 1

) 1. Tipus Línia subterrània a 25kV. 

2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 

3. Origen Empalmaments en LSMT projectada en fase1 (Avda 6 octubre) 

4. Final Connexió en LSMT projectada en fase1 (darrera c/ Andalusia) 

5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 

6. Tensió 25000V 

7. Longitud Línia Subterrània  500m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors  240 mm2 

12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 
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1.5.7 Organismes afectats 

Pel present Projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels Organismes o Corporacions Oficials 

que es relacionen a continuació. 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament de LA JONQUERA Pas de nova línia subterrània 25kV. 

Agència Catalana de l’Aigua 

Còrrec del Mas Brugat 

Recs innominats (3) 

Pas del Riu Llobregat de l'Empordà 

Ministerio de Fomento (ADIF) Pas de línia subterrània 25 kV per terrenys propietat de ADIF 

Ministerio de Fomento (Demarcación 

de carreteres del Estado en Girona) 

Encreuament de línia subterrània de 25 kV amb la carretera N-II i la 

Autopista AP-7 

 
 

1.5.8 Propietaris afectats 

Pel present Projecte s’afecten béns o serveis de titularitat particular que es relacionen a continuació. 

REFERENCIA CADASTRAL TM Pol Par 
17093A012000490000II LA JONQUERA 12 49 
17093A012090190000IW LA JONQUERA 12 9019 
17093A012001050000IM  LA JONQUERA 12 105 
17093A012001060000IO LA JONQUERA 12 106 
17093A012000500000ID LA JONQUERA 12 50 
17093A012090200000IU LA JONQUERA 12 9020 
17093A012000960000IB  LA JONQUERA 12 96 
17093A012090180000IH LA JONQUERA 12 9018 
17093A012000520000II LA JONQUERA 12 52 
17093A012000530000IJ   LA JONQUERA 12 53 
3A08201A75AP07 LA JONQUERA   
17093A011000490000IH  LA JONQUERA 11 49 
17093A009090490000IU  LA JONQUERA 9 9049 
17093A011090090000IH   LA JONQUERA 11 9009 
17093A011090110000IU LA JONQUERA 11 9011 
17093A011000130000IE LA JONQUERA 11 13 
17093A011000120000IJ LA JONQUERA 11 12 
17093A011090080000IU LA JONQUERA 11 9008 
17093A011000100000IX LA JONQUERA 11 10 
NO IMMOBLE (ctra) LA JONQUERA   
17093A011090030000II LA JONQUERA 11 9003 
17093A011090230000IL LA JONQUERA 11 9023 
0155203DG9905N0001ZH LA JONQUERA   
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2. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA DE L’ACTUACIÓ 

2.1 Legislació urbanística 

El present projecte d’actuació específica s’empara en l’article 47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, al no ser preceptiva la 

tramitació d’un Pla especial urbanístic. 

Donat que el present projecte es troba dintre les consideracions que fa referència l’article 47.4 de la 

llei d’urbanisme referent a les actuacions específiques d’interès públic segons: 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 

infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, 

d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la 

producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès 

públic. 

I que per tant no es troba en el supòsit de l’article 46 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, sinó en el supòsit de l’article 47. 

Article 47. Aprovació d’un projecte d’actuació específica 

47.1 Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb l’article 46, és 

exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar llicències urbanístiques en 

sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin referència a algun dels actes d’ús del sòl 

i d’implantació o reutilització d’obres següents: 

a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei 

d’urbanisme.  

El present projecte d’actuació específica conté les determinacions que li són pròpies d’acord amb la 

seva naturalesa i la seva finalitat, de conformitat amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i la documentació determinada en els 

articles 50 i 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística. 

 

L’article 48 Procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en 

sòl no urbanitzable del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei d’Urbanisme, cita: 

1. Quan les actuacions específiques d'interès públic a les quals fa referència l'article 47.4 es refereixin a 

una infraestructura relativa a un sistema urbanístic i no siguin previstes al planejament territorial o 

urbanístic, es requereix l'aprovació d'un pla especial urbanístic autònom que les empari en els termes que 

estableix l'article 68, amb les excepcions que preveu l'article 48 bis. Pel que fa a la resta d'actuacions a les 

quals fa referència l'article 47.4, el projecte que les empari s'ha de sotmetre a informació pública. Tant el 

projecte com, si s'escau, el pla especial urbanístic que es formuli, han d'incloure la documentació següent: 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el 

planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 
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c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si 

l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat. 

d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla 

sectorial agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones 

vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, o masses d'aigua 

en mal estat o en risc d'estar-ho. 

f) Un informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 

paleontològics o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament i l'aprovació 

definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que l'ha d'adoptar en el 

termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de 

fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la degradació i la fragmentació d'espais agraris i 

de minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures 

associats sobre la qualitat del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el 

compliment de les quals s'ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels 

motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 87. L'avaluació d'impacte ambiental es tramita 

d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva. 

3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no incloses en un pla 

especial urbanístic és un requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions municipals 

relatives a l’actuació, que tanmateix poden ésser tramitades simultàniament, condicionades sempre 

a l’aprovació del projecte. Això no obstant, es poden establir per reglament els supòsits en què, atesa 

l’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació, no és exigible 

l’aprovació del projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o autoritzacions municipals 

corresponents es requereix l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme que 

pertoqui. 

 

Article 48 bis Especificitats dels projectes d'actuació específica relatius a sistemes urbanístics de 

serveis tècnics 

1. Tanmateix el que disposa l'article 48.1, s'autoritzen mitjançant l'aprovació d'un projecte d'actuació 

específica aquelles actuacions que comporten la implantació d'infraestructures relatives a un sistema 

urbanístic de serveis tècnics que preveuen les lletres a) i b) de l'apartat 5 bis de l'article 34, atenent 

les circumstàncies següents: 

a) Quan no siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic, es pot aprovar el projecte 

d'actuació específica, sense que sigui exigible modificar el planejament urbanístic ni aprovar un pla 

especial urbanístic autònom per a emparar l'actuació, sempre que les lleis no impedeixin l'actuació i 

aquesta no sigui prohibida expressament pel planejament esmentat. 

 

b) Quan siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic sense establir-ne l'ordenació 
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detallada, es pot aprovar el projecte d'actuació específica amb subjecció a les determinacions del 

planejament esmentat, sense que sigui exigible aprovar un pla especial urbanístic de 

desenvolupament. 

2. En relació amb les actuacions a què fa referència l'apartat 1, correspon al Departament competent 

en matèria d'urbanisme la instrucció íntegra del procediment d'aprovació del projecte en una sola 

fase, quan l'actuació afecti terrenys de més d'un terme municipal. En aquest supòsit és preceptiu 

sol·licitar a les administracions municipals afectades que informin sobre l'actuació interessada. Quan 

l'actuació faci referència a la implantació d'un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica en els termes 

regulats al capítol 4 del Decret llei de 26 de novembre de 2019, de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, l'aprovació del projecte es tramitarà 

d'acord amb aquest Decret llei. 

 

2.2 Legislació ambiental 

En data 9 de desembre de 2013 entra en vigor a nivell estatal la nova Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental.  

Aquesta llei estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i 

projectes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, cita al seu article 7: Àmbit d’aplicació de 

l’avaluació de l’impacte ambiental: 

 

1. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental ordinària els projectes següents:  

a) Els compresos a l’annex I, així com els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin 

els llindars de l’annex I mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun 

dels projectes considerats.  

b) Els compresos a l’apartat 2, quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en 

l’informe d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III.  

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte consignat a l’annex I o a l’annex 

II, quan la modificació compleixi, per si sola, els llindars que estableix l’annex I.  

d) Els projectes inclosos a l’apartat 2, quan així ho sol·liciti el promotor.  

 

2. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada:  

a) Els projectes compresos a l’annex II.  

b) Els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de manera 

apreciable, directament o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000. 

c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte de l’annex I o de l’annex II, 

diferent de les modificacions descrites a l’article 7.1.c) ja autoritzats, executats o en procés 

d’execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. S’entén que 

aquesta modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient quan 

suposi:  
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1r Un increment significatiu de les emissions a l’atmosfera.  

2n Un increment significatiu dels abocaments a lleres públiques o al litoral.  

3r Increment significatiu de la generació de residus.  

4t Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals.  

5è Una afecció a espais protegits Xarxa Natura 2000.  

6è Una afecció significativa al patrimoni cultural.  

d) Els projectes que, presentant-se fraccionats, assoleixin els llindars de l’annex II mitjançant 

l’acumulació de les magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats.  

e) Els projectes de l’annex I que serveixen exclusivament o principalment per desenvolupar o 

assajar nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte no sigui superior a dos 

anys. 

ANNEX II Projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol II, 

secció 2a: 

Grup 4. Indústria energètica.  

a) Instal·lacions industrials per a la producció d’electricitat, vapor i aigua calenta (projectes no 

inclosos a l’annex I) amb una potència instal·lada igual o superior a 100 MW.  

b) Construcció de línies per a la transmissió d’energia elèctrica (projectes no inclosos a l’annex I) 

amb un voltatge igual o superior a 15 kV, que tinguin una longitud superior a 3 km, llevat que 

discorrin íntegrament en subterrani per sòl urbanitzat, així com les subestacions associades.  

 

2.2.1 Sotmetiment al procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental 

D’acord amb la legislació ambiental el present Projecte d’Actuació Específica podria estar sotmesa al 

tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental per afectació a l’espai PEIN del Massís de l’Albera i l’Espai 

Xarxa Natura 2.000 de l’Albera, tot i no estar inclòs dintre les categories de l’Annex I i II. 

 

2.2.1.1 Característiques de l’Albera 

L’espai natural de l’Albera ha estat designat per formar part de la xarxa Natura 2000 com a zona d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i proposat com a lloc d’importància comunitària (LIC), codi ES5120014. 

Aquest àmbit també té altres instruments de planificació i gestió a destacar: el paratge natural d’interès 

nacional (PNIN) de l’Albera, l'espai d'interès natural del Massís de l'Albera, i les forests catalogades 

d’utilitat pública (CUP) Muntanya de Portbou, núm. 72, i Muntanya de Colera, núm. 73, ambdues propietat 

de la Generalitat de Catalunya. 

A l'Albera occidental té lloc una zonificació altitudinal de la vegetació que va del país de la sureda 

i l'alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) fins a la fageda (Fagion sylvaticae), 

passant per les terres dominades per l'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) 

i els boscos mixtos de caducifolis amb roures i aurons (Querco-Aceretum opali). Les extenses 

suredes i brolles mediterrànies que cobreixen les parts baixes del massís contrasten amb els 

importants fragments de fageda, landes i prats acidòfils de les parts culminals. Cal remarcar 

l'interès biogeogràfic que representa la proximitat de les fagedes a la mar i els boscos mixtos 

caducifolis, únics per la seva estructura i composició a Catalunya. També són singulars les 

bosquines de fals aladern, de composició singular dins el context de l'alzinar. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quercetum_ilicis_galloprovinciale
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagion_sylvaticae&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Quercetum_mediterraneo-montanum&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fals_aladern
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Els líquens també són molt particulars en aquest espai, especialment els silicícoles que es troben 

a la sureda. 

A l'Albera oriental, s'hi poden distingir l'estatge de la sureda i l'alzinar amb marfull i una franja 

superior on es troba l'alzinar muntanyenc. A la façana marítima d'aquest espai, hi viuen algunes 

espècies endèmiques de la flora catalana (Limonium tremolsii, Limonium geronense, Armeria 

ruscinomensis, i d'altres), factor que encara enriqueix més la singularitat d'aquest racó pirinenc. 

 

2.2.1.2 Elements clau de l’Albera 

Els elements clau que defineixen la inclusió de l’espai de l’Albera dins de la Xarxa Natura 2.000 són: 

 

Habitats d’Interès Comunitari – Directiva Hàbitats Annex I 
Codi Hàbitat 
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 
9120 Fagedes acidòfiles 
95D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-

Tamaricetea) 
1240 Penya segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació amb ensopegueres 

(limonuiom spp.) endèmiques 
3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion 
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals 
9330 Suredes 

91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 
9340 Alzinars i carrascars 

3170* Basses i tolls temporers mediterranis 
1120* Alguers de posidònia 

 

Espècies d’Interès Comunitari – Directiva Hàbitats Annex II 
Codi Espècie 
1016 Vertigo moulinsiana 
1271 Testudo hermanni 
1323 Myotis behsteinii 
1221 Mauremys leprosa 
1088 Ceramyx cerdo 
1138 Barbus meridionalis 
1310 Miniopterus schreibersii 
1224 Caretta caretta 
1092 Austropotamobius pallipes 

 

Espècies d’Interès Comunitari – Directiva Aus I 
Codi Espècie 
A095 Falco naumanni 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonium_tremolsii&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonium_geronense&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Armeria_ruscinomensis&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Armeria_ruscinomensis&action=edit&redlink=1


 

 

Pàgina 18 de 56 

 

2.2.1.3 Estat de l’espai Xarxa Natura 2.000 a la zona d’estudi 

La zona d’estudi que és coincident amb l’espai Xarxa Natura 2.000 està fortament influenciada per la 

presència de la carretera N-II i el creuament superior de l’autopista AP-7, generant un espai molt 

degradat al costat d’aquestes carreteres. 

En la zona d’estudi, l’espai de Xarxa Natura 2.000 avarca espais completament desnaturalitzats com 

són aquestes dues grans infraestructures i els talussos de l’autopista.  En aquest espai domina la 

presència de l’Habitat d’Interès comunitari de la Sureda, però en un sector terminal o de marge, en el 

que apareixen altres espècies ruderals i oportunistes que ocupen el sotabosc com l’esbarzer, els cards 

i la lleteresa vera (Euphorbia characias). 

En aquest espai hi ha altres infraestructures soterrades que no s’han pogut identificar, però que 

disposen de registres en les proximitats de la carretera N-II 

 

  
Imatge 10: Espai Xarxa Natura per on creua la línia 

soterrada 

Imatge 11: Estat de la sureda amb nombroses 

plantes ruderals ocupant el sotabosc. 

  
Imatge 12: Creuament d’infraestructures dins l’espai 

Xarxa Natura. 

Imatge 13: Registre d’infraestructures no 

identificades soterrades en la zona. 
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2.2.1.4 Afectació a l’espai Xarxa Natura 2.000 de l’Albera 

La línia soterrada utilitza un sender preexistent en l’espai de la Xarxa Natura 2.000 que correspon al 

sender de Sant Jaume, que es paral·lel a la traça de la carretera N-II.  Considerant una amplada de 

treballs de 3 metres la superfície afectada correspon 669,3 m2 de les que 245,04 m2 corresponen a 

una comunitat de sureda on predominen les espècies ruderals i els espais denudats al costat de la 

carretera N-II, mentre que els altres 424.26 m2 corresponen a espais ocupats per carreteres i camins 

forestals que estan presents a la zona. 

En la següent imatge es mostren sobre ortofotomapa els límits de l’Espai Xarxa Natura 2.000 (en 

verd), la línia soterrada (taronja) i els espais degradats de la comunitat de sureda prop de la carretera 

N-II 

 

 

Imatge 14: Ubicació del traçat de la línia elèctrica en l’espai de la Xarxa Natura 2.000 

 

Es pot considerar que el soterrament de la línia elèctrica al lateral de la carretera N-II i utilitzant els 

camins existents a la zona suposa un impacte no apreciable sobre la comunitat de Sureda, element 

clau de l’espai Xarxa Natura 2.000, motiu per el que podria estar exempta del tràmit d’Avaluació 

Ambiental Simplificada. 
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3. PLANEJAMENT TERRITORIAL, SECTORIAL I URBANÍSTIC  

El Departament de Territori i Sostenibilitat, des de la Secretaria per a la Planificació Territorial, 

desenvolupa un Programa de Planejament Territorial. Les funcions d’aquest programa són formular, 

revisar i, si escau, modificar els plans territorials competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat que s’elaborin a l’empara de a Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

Aquesta llei, amb l’objectiu d’establir les directrius d’ordenació del territori català i de les accions 

administratives amb incidència territorial a Catalunya, estableix diversos instruments de planificació:  

▪ Pla Territorial General  

▪ Plans Territorials Parcials  

▪ Plans Comarcals de Muntanya  

▪ Plans Sectorials  

▪ Plans Directors  

▪ Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

3.1 Plans Sectorials a Catalunya 

Els plans Sectorials són aquells que tenen una incidència territorial, i els elaboraran els Departaments 

de la Generalitat i es formularan quan el Consell Executiu ho determini. 

 

Els Plans Sectorials aprovats i vigents a Catalunya són: 

3.1.1 Plans de mobilitat 

▪ Pla director de Mobilitat de Terres de l'Ebre 2021-2027 

▪ Pla d’acció de mobilitat escolar de Catalunya 2020-2021   

▪ Les línies estratègiques del Pla de Ports de Catalunya. Horitzó 2030.  

▪ Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 

▪ Pla director d'infraestructures 2011-2020. 

▪ Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

▪ Pla de ports de Catalunya 2007-2015 

▪ Pla d'inversions de Ports de la Generalitat 2014-2017.  

▪ Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 

▪ Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya (2008-2012) 

▪ Pla director de mobilitat de Tarragona.  

▪ Pla director de mobilitat de Girona 

 

3.1.2 Plans de medi ambient 

▪ Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 

▪ Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora 

▪ Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular 

▪ Agència Catalana de Residus - Planificació 2013-2020.  

▪ Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial, horitzó 

2020 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/Pla-director-mobilitat-Terres-Ebre-2021-2027/index.html
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/2017_school_chance/pamec/200128-Pla-accio-moblitat-escolar-Catalunya-2020-2021.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/linies_estrategiques_pla_ports_2016_2030.pdf
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pd_de_mobilitat_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona/
http://www.atm.cat/web/ca/PDI.php
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_dinfraestructures_del_transport_de_catalunya_2006-2026/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_de_ports_de_catalunya/
http://ports.gencat.cat/transparencia/pla-dactuacions-i-financament/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_daeroports_aerodroms_i_heliports_de_catalunya_2009-2015/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_estrategic_de_la_bicicleta_de_catalunya_2008-2012/
http://www.atmcamptarragona.cat/documentacio/plansiprogrames
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pd_de_mobilitat_de_girona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls_economia_verda/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/planificacio/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/
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▪ Pla d'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.  

▪ Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures 2009-

2027.  

▪ Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic (Escacc) 

 

3.1.3 Plans de territori 

▪ Pla comarcal de muntanya 2009-2012 

▪ Seguiment del Pla comarcal de muntanya 2009-2012 

 

Es considera que el projecte de la nova línia soterrada compresa entre l’empalmament amb la línia 

subterrània que ve del CD EM58205 (fase 1) des del suport T-186 fins al nou CM “Túnel Pertús REE” 

i d’aquí fins al suport T-199 de la línia aèria 25 kV “Jonquera 2”, tant per ubicació i com per la 

magnitud i els espais afectats no afecta a cap dels plans sectorials citats. 

 

3.2 Pla Espais Interès Natural de Catalunya. 

A Catalunya, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat l'any 1992, és l'instrument de planificació de 

nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del 

conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de 

Catalunya (1995). 

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: 

▪ Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la 

diversitat biològica del territori de Catalunya 

▪ Donar una protecció bàsica a aquests espais. 

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN. 

D’acord amb l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el PEIN és un instrument 

de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial i s'equipara a amb els altres 

instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 

territorial. Això significa que el seu marc de referencia comprèn tot el territori de Catalunya i que les 

disposicions normatives són de compliment obligat per a les administracions públiques i els 

particulars i que les seves determinacions tenen caràcter vinculant per al planejament urbanístic. La 

vigència del Pla és indefinida, però s'hi poden introduir modificacions per mitjà de procediments 

específics. 

El Pla va ser aprovat amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 

d'interès natural. Aquest Decret va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1714, 

d'1 de març de 1993, i va entrar en vigor l'endemà. Prèviament, el projecte es va sotmetre als preceptius 

tràmits d'informació pública i d'audiència amb els ens locals afectats, les entitats agràries, els grups 

naturalistes i conservacionistes, les entitats representatives dels municipis, etc., i també als informes del 

Centre de la Propietat Forestal i del Consell de Protecció de la Natura, entre altres col•lectius. 

Posteriorment, s'han aprovat, per decret, modificacions puntuals de les normes i dels límits com també 

ampliacions o incorporacions de nous espais. Així mateix, cal tenir en compte que l’aprovació de nous 

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/pecac/
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/adaptacio/escacc/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/territori/plans_comarcals_de_muntanya/pla_comarcal_de_muntanya_2009-2012/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/territori/plans_comarcals_de_muntanya/seguiment_del_pla_comarcal/
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espais de protecció especial o la designació de zones especials de conservació o de zones d’especial 

protecció per a les aus en relació amb la xarxa Natura 2000, comporten l’ampliació automàtica del PEIN. 

En aquest sentit, l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) i acords 

concordants va comportar una ampliació important del PEIN. 

 

3.2.1 Pla Especial del Massís de l’Albera, Massís de les Salines i Penya-segats de la Muga 

Article 13 de Règim Urbanístic 

13.1 Als espais delimitats pel Pla s'aplica d'una manera preventiva el règim del sòl fixat pels articles 

127 i 128.1 del text refós de la legislació urbanística vigent a Catalunya (Decret legislatiu 1/1990, de 

12 de juliol). Els espais inclosos en el Pla que el planejament urbanístic hagi qualificat com a sistemes 

d'espais lliures, zones verdes o similars, en cap cas no podran ser objecte d'usos o transformacions 

que no siguin congruents amb la seva naturalesa d'espai natural.  

13.2 Els nous instruments de planejament urbanístic i la planificació específica per a les zones d'alta 

muntanya s'han d'adequar al contingut del Pla (article 18.2 de la Llei 12/1985). Els plans comarcals de 

muntanya programaran les actuacions oportunes per a la protecció i millora dels espais del Pla situats 

en les respectives comarques.  

13.3 Així mateix, els plans territorials parcials assenyalaran com a espais d'interès natural aquells 

espais del Pla que es trobin en el seu àmbit, sens perjudici d'aquells altres als quals puguin atorgar 

aquesta qualificació, i establiran les accions territorials i les normes d'ordenació adequades per a la 

seva protecció i millora.  

13.4 Els plans urbanístics l'àmbit d'ordenació dels quals afecti espais inclosos en el Pla hauran 

d'incorporar les seves determinacions i justificar degudament el compliment de les condicions a què 

fa referència aquest article, que s'estimen mínimes. 

 

Article 17 Avaluacions d'impacte ambiental  

17.1 D'acord amb el que disposa el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental, 

tots els projectes d'obres i d'instal·lacions que puguin perjudicar notòriament els valors preservats 

en els espais del Pla la realització o autorització dels quals correspongui a la Generalitat de 

Catalunya se sotmetran al procediment establert per l'esmentat Decret.  

17.2 En tot cas s'hauran de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental les obres, 

instal·lacions i activitats que figuren expressament al Decret 114/1988, i en altres disposicions de 

caràcter general; i també s'hi hauran de sotmetre aquelles altres determinades basant-se en el que 

estableix l'annex 2 de la Directriu 85/337/CEE, de 27 de juny, amb l'excepció de les explotacions de 

granges, que seguiran la tramitació habitual com a activitats classificades.  

 

Es considera que el projecte de la nova línia soterrada compresa entre l’empalmament amb la línia 

subterrània que ve del CD EM58205 (fase 1) des del suport T-186 fins al nou CM “Túnel Pertús REE” 

i d’aquí fins al suport T-199 de la línia aèria 25 kV “Jonquera 2”, tant per ubicació i com per la 

magnitud i els espais afectats no representa una transformació del territori incongruent amb la 
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naturalesa de l’espai natural, i que el seu impacte no és notori sobre els valors preservats, per el 

que es podria considerar l’actuació compatible amb Pla d’Espais Interès Natural. 

 

3.3 Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya planteja el desenvolupament i l’aplicació del model territorial 

global per a cada un dels àmbits funcionals territorials (AFT).  El projecte es desenvolupa al municipi 

de la Jonquera que s’emmarca en l’Àmbit Funcional Territorial de les Comarques de Girona. 

Concretament, la zona de La Jonquera s’emmarca dins del Sistema de proposta 5. Sistemes de 

reequilibri territorial ‘5c. Nivell 3’.  Per als municipis emmarcats en sistema de reequilibri territorial 

estableix la necessitat de potenciar aquests sistemes com a sistemes amb nuclis d’aglomeració per a 

la prestació de serveis, que es localitzen en territoris complexos. 

El PTGC estableix entre els seus objectius clau preservar el paisatge com un valor social i un actiu 

econòmic del territori.  Determina que els plans que el desenvolupin han d’identificar les unitats de 

paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, socials i 

econòmiques que els fonamenten i “establir condicions directes i indirectes per a l’evolució dels 

paisatges i assenyalar estratègies per al manteniment o restauració d’aquells d’especial interès’.  

 

 

3.4 Pla territorial de les Comarques Gironines 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial 

parcial de les Comarques Gironines. El Pla es centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la 

realitat territorial: els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat. 

L’àmbit d’estudi s’ubica en sòl de protecció territorial de preservació de corredors d’infraestructures i 

sòl de protecció especial i sòl de protecció especial per PEIN i Xarxa Natura 2.000. 
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Imatge 15: Ubicació en el Pla Territorial de les Comarques Gironines 

 

Segons l’Article 2.7 que defineix el Sòl de Protecció especial aquest ha de mantenir la condició 

d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 

2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació 

urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna 

peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert 

mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió 

urbanística corresponent. Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà de garantir la 

preservació dels valors que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial. En els 

sòls de protecció especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article. 

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 

apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret  legislatiu 1/2005, 

de  26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que el 

sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 

de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial. 

3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova 

planta o ampliació de les existents: 

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o 

la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual cosa 
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comporta el compliment de les especificacions que s’assenyalen a l’apartat 7 del present article. 

Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.5. 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix 

l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin les 

condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8  del present article per tal de garantir 

que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o 

instal·lacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.5. 

6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de 

protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar 

solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, 

corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones 

humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats 

agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les 

seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra ha 

de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció especial. Quan no es 

requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i integració 

paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge, d’una valoració de la 

inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions 

esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. 

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn  territorial 

ha de demostrar que  les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial 

els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents 

variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de 

l’activitat. 

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 
b) Fauna de l’entorn 
c) Valor edafològic 
d) Funcions de connector biològic 
e) Estabilitat del sòl 
f) Funcions hidrològiques 
g) Connectivitat territorial 
h) Gestió dels residus 
i) Accessibilitat i necessitat de serveis 
j) Increment de la freqüentació 
k) Patrimoni cultural i històric 
l) Patrimoni geològic 
m) Zones humides 
n) Paisatge 
o) Qualitat atmosfèrica 
p) Millora esperada de l’espai protegit 
q) Valor productiu agrari 
 

8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans 

d’ordenació urbanística– i d’altres instruments de planificació sectorial, es poden, en el marc de les 

regulacions d’ordre general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma detallada 

les condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com 
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també les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi 

hagi aquestes regulacions, no és necessari  analitzar i valorar la  inserció en l’entorn territorial a què 

es fa referència, amb caràcter general, en aquest article, sense perjudici de: 

a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a 

determinades actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió. 

b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de Catalunya 

per als espais compresos en el pla d’espais d’interès natural. 

c) Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que 

formen part de la Xarxa Natura 2000, en especial el compliment de l’article 6 de la Directiva 

92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i la flora silvestres. 

 

Segons l’Article 2.8 que defineix el Sòl de Protecció Territorial com aquell que comprèn el que el Pla 

no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té 

valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible 

transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les 

estratègies de desenvolupament urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes 

les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al 

llarg del seu període de vigència. 

En concret determina que els qualificat d’Interès agrari i/o paisatgístic assenyala àrees d’activitats 

productives agràries de significació territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges 

significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats 

per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats 

estructuradors de l’ordenació del territori. 

 

En l’Article 2.9 es regula el sòl de protecció territorial segons: 

1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i 

amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística 

municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment i de manera 

justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la 

permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden 

resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 

2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós 

de la Llei d’urbanisme vigent en el moment de l’aprovació del PTCG i a les condicions que es deriven 

dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial que 

s’especifiquen a la memòria del Pla. Així mateix, s’ha de tenir en compte les recomanacions que 

s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article. 

3. L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació 

urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir en 

compte les següents recomanacions referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 2.5: 

Sòl de preservació de corredors d’infraestructures 



 

 

Pàgina 27 de 56 

 

A. Autorització admissible si es tracta d’intervencions de fàcil desplaçament o 

amortització curta. També es poden admetre les que no compleixin aquest requisit i es 

comprovi que no han d’afectar la funció d’aquest sòl i aquelles que, tractant-se d’elements 

motivats per l’explotació agrària d’aquest sòl, no tinguin una alternativa raonable de 

localització. 

B. Autorització no admesa pel que fa a instal·lacions de nova planta i restringida pel que 

fa a ampliacions d’edificacions existents. 

C1  Autorització admissible. 

C2. Autorització admissible si la intervenció va associada a la funcionalitat del corredor i 

especialment restringida en els altres supòsits. 

C3. Autorització no admesa. 

 

Segons l’article 2.19 que regula les infraestructures ambientals, energètiques i de telecomunicacions 

que s’hagin d’ubicar necessàriament i en espais de protecció especial han d’adoptar solucions que 

minimitzin el seu impacte. En aquest sentit, es procurarà especialment la racionalització i/o 

reordenació de les xarxes. 

 

Segons el Pla Territorial de les Comarques Gironines, tant el sòl de protecció especial com de 

protecció territorial estan subjectes a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al 

règim de sòl no urbanitzable i que s'assenyalen bàsicament en l'article 47 del Text refós de la Llei 

d'urbanisme.  

La proposta de línia és soterrada, utilitzant camins existents o el lateral de la carretera N-II, per el que 

es considera que compleix amb el criteri de minimització de l’impacte. 

Considerant una amplada de treballs de 3 metres la superfície afectada en l’espai Xarxa Natura 2.000 

i PEIN correspon 669,3 m2 de les que 245,04 m2 corresponen a una comunitat de sureda on 

predominen les espècies ruderals i els espais denudats al costat de la carretera N-II, mentre que els 

altres 424.26 m2 corresponen a espais ocupats per carreteres i camins forestals que estan presents a 

la zona. 

 

Per aquests motius es considera que el projecte de la nova línia soterrada compresa entre 

l’empalmament amb la línia subterrània que ve del CD EM58205 (fase 1) des del suport T-186 fins al 

nou CM “Túnel Pertús REE” i d’aquí fins al suport T-199 de la línia aèria 25 kV “Jonquera 2”, tant per 

ubicació i com per la magnitud i els espais afectats  es compatible amb el Pla Territorial de les 

comarques Gironines 

 

3.5 Normes urbanístiques de La Jonquera 

El text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Jonquera va ser aprovat per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme el 28/07/2004 i va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 25 de 

Novembre de 2004.  
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El projecte de la nova línia soterrada compresa entre l’empalmament amb la línia subterrània que ve 

del CD EM58205 (fase 1) des del suport T-186 fins al nou CM “Túnel Pertús REE” i d’aquí fins al suport 

T-199 de la línia aèria 25 kV “Jonquera 2”,es desenvolupa en la següent tipologia de terrenys segons 

el POUM: 

▪ SNU clau 12 de Protecció Forestal 

▪ SNU clau 13 zona de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic 

▪ SNU clau SC1 Sistema viaria: Eixos estructurants 

▪ SNU clau SX3 Sistema viari: Altre viari en sòl no urbanitzable 

▪ SNU clau Ph de Protecció hidrogràfica 

Segons el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Jonquera aprovades es determina 

que: 

 

Article 60. Interès públic del subsol 

La prestació dels serveis públics, infraestructures i xarxes de serveis, es produirà sempre que sigui 

possible en el subsol situat sota terrenys públics del sistema viari i sistema d’espais lliures. 

 

Art. 94. Sistema viari. Definició  

1.- La xarxa bàsica comprèn les instal·lacions i espais reservats per el sistema viari de caràcter 

fonamental, en ordre a mantenir els adequats nivells de mobilitat i accessibilitat.  

2.- El règim de la xarxa viària bàsica serà el que correspongui amb subjecció a la legislació vigent, 

segons es tracti de vies estatals, autonòmiques o municipals.  

3.- La xarxa viària secundària i local té per missió principal donar accés a les edificacions i enllaçar 

amb les vies bàsiques. Està constituïda per les vies no compreses en la xarxa bàsica, amb alineacions i 

rasants assenyalades en el present Pla o, com desenvolupament de les mateixes, en els Plans Parcials 

o Plans de Millora Urbana.  

 

Art. 95. Tipus de vies i règim jurídic  

S’estableixen els següents tipus de vies:  

a) Autopista A7. Forma part de la xarxa general d’autopistes de l’Estat i regirà per la Ley 25/1988 de 

29 de julio de Carreteras i el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994 de 2 de septiembre) i 

legislació concordant.  

b) Xarxa viària territorial que compren les autovies i les carreteres nacionals i comarcals:  

Carretera N-II. Forma part de la xarxa general de carreteres de l’Estat i regirà per la Ley 

25/1988 de 29 de julio de Carreteras i el Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994 de 

2 de septiembre) i legislació concordant.  

La resta de vies comarcals i locals es regiran per la Llei de Carreteres de la Generalitat i 

reglaments que la desenvolupen.  
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c) Vies urbanes bàsiques: vies urbanes, fonamentals per la estructura urbana, en funció de la seva 

posició, de les activitats que localitza i dels sectors urbans que relaciona.  

d) Vies de la xarxa local: la resta no enumerades.  

e) Xarxa de camins rurals. 

 

Art. 97. Condicions per a l’edificació i les infraestructures de serveis  

1.- Les construccions, instal·lacions i edificacions de la zona adjacent a les vies integrants del sistema 

viari, estan subjectes en tot cas, i sense perjudici d’altres intervencions, a la llicència municipal i 

mantindran les separacions i condicions fixades per la legislació sectorial vigent. L’administració 

municipal exigirà amb caràcter previ a la concessió de la llicència l’aportació de l’informe o 

autorització administrativa que en cada cas resulti necessària.  

2.- Pel que fa a l’Autopista A7 i la carretera N-II l’atorgament d’autoritzacions per realitzar obres, 

instal·lacions, activitats i estacions de servei, fora dels trams urbans, així com per modificar el seu us i 

destí correspondrà al Ministeri de Foment, segons s’estableix a la Ley i Reglamento de Carreteras, en 

concret en els articles 70 i 92 del dit reglament. 

 

Art. 102. Serveis tècnics  

1.- El present POUM conté l’ordenació de la infrastructural dels serveis tècnics d’electricitat, 

abastament d’aigües, gas i telecomunicacions, sanejament, establint les precises reserves de sòl i les 

de protecció, sense perjudici de quedar subjectes aquests serveis, en el seu desenvolupament i 

execució a la legislació especifica que els sigui d’aplicació.  

2.- Les edificacions necessàries per a la instal·lació d’aquests serveis, s’adaptaran a les 

característiques dels edificis veïns, i s’integraran en la imatge de l’entorn a on s’ubiquin. L’Ajuntament 

podrà fixar a les diferents companyies de serveis, les condicions i mesures correctores més adients 

per a cada projecte o instal·lació.  

3.- Els espais lliures d’edificació que constitueixen el entorn d’aquests serveis, es consideraran i 

sistematitzaran com espais lliures verds. 

 

Art. 110. Definició del Sistemes de protecció hidrogràfica 

Compren el sistema ocupat pel riu Llobregat, l'àrea de ribera propera a ell, i els còrrecs que discorren 

dins l'àrea urbana, i que constitueix una part fonamental de les àrees de protecció medi-ambiental i 

paisatgística del territori.  

El sistema de protecció hidrogràfica, incorpora el sistema hídric, terrenys inundables per períodes de 

retorn inferiors als 100 anys, àrees inundables per períodes de retorn de 500 anys, i altres àrees de 

protecció de les riberes, per tal de constituir una àrea de reserva de titularitat pública o privada 

segons el cas, que ha d'esdevenir en el seu pas per l'àrea urbana en una Parc fluvial.  

 

Art. 111. Condicions a les edificacions  
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En aquesta zona no es permetran edificacions ni ocupacions de cap tipus. La prioritat és de passeig 

per a vianants, es podrà autoritzar l’accés puntual de vehicles a les finques existents. L’atorgament de 

concessions, autoritzacions, i en general la tutela del domini públic hidràulic, inclòs dins aquesta zona, 

serà exercida pel l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Art. 201. Definició del sòl no urbanitzable.  

Aquest POUM classifica de sòl no urbanitzable del terme municipal de La Jonquera aquells terrenys 

que pels seus valors relatius a la geologia, els sòls, les aigües, la vegetació, la fauna i els ecosistemes i 

paisatges que conformen, cal protegir i mantenir lliure d’urbanització.  

 

Art. 202. Qualificació del sòl no urbanitzable.  

Aquest Pla qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en les sis zones següents:  

1. Zona del Pla Especial del Massís de l’Albera. (inclou el Paratge Natural d’Interés Nacional de 
l’Albera)  
2. Zona de l’Espai d’Interès Natural dels Estanys de La Jonquera  
3. Zona de connector ecològic. Espai de lligam entre espais del P.E.I.N. (Clau 11)  
4. Zona de protecció forestal (Clau 12)  
5. Zona de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic (Clau 13)  
6. Zona de protecció hidrogràfica 

 

Art. 217. Definició i objectius de la Zona de Protecció Forestal (Clau 12) 

Correspon a les àrees cobertes per vegetació arbòria, arbustiva, pradenca o rupícola així com els 

roquissars i codines sense vegetació, normalment en sòls de pendents pronunciats, que es troben 

fora de les dues zones precedents.  

D’acord amb la legislació forestal vigent, lleis 6/1988 i 7/1999, aquestes àrees tindran la consideració 

de sòls forestals permanents. L’objectiu d’aquestes àrees és la conservació i millora de les seva 

distribució i estructura a fi efecte d’optimar els nombrosos serveis ambientals i beneficis ambientals 

que generen: protecció de sòls, regulació del règim hídric i laminació de revingudes, conservació de la 

biodiversitat, preservació del paisatge, etc  

 

Art. 218. Regulació d’usos  

Els usos admesos en aquesta zona són el forestal, ramader i cinegètic.  

2. En general no s’admet l’obertura de nous vials ni pistes forestals, llevat que siguin degudament 

justificades, i es donarà prioritat, sempre que sigui possible, a la recuperació de camins preexistents. 

La gestió forestal, ramadera i cinegètica vetllarà pel manteniment de les pistes existents. 

5. D'acord amb la finalitat i procediments fixats per la legislació urbanística vigent (art. 47.4 i 48 de la 

Llei d'Urbanisme 2/2002), es podran autoritzar obres o instal·lacions d'interès públic.  

 

Art. 220. Definició i objectius de la zona de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic (Clau 13) 
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Correspon a àrees d’extensió reduïda que mantenen conreus o prats intercalats en boscos, bosquines 

o matollars, que tenen interès paisatgístic i que es protegeixen, d’acord amb el que estableix la Llei 

18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, a partir del reconeixement social i medi-ambiental 

de l’activitat agrària i el seu caràcter multifuncional, com a productora d’aliments i d’altres béns, com 

a element d’equilibri territorial, especialment enfront de la pressió urbanística, de conservació del 

paisatge i la biodiversitat així com el patrimoni natural i cultural del municipi.  

 

Art. 221. Regulació d’usos  

1. S’admeten en aquesta zona els usos següents:  

a) Les activitats i aprofitaments agropecuaris, agroturístics i ecoturístics  

b) Els aprofitaments cinegètics de les espècies autòctones pròpies del massís d’acord amb la 

regulació específica sobre caça.  

c) La ramaderia extensiva  

d) Educació ambiental i turisme cultural  

e) L’habitatge familiar preexistent o vinculat a l'explotació agropecuaria de la finca a on es 

situa, d'acord amb les condicions fixades a la Llei d'Urbanisme 2/2002.  

f) Les activitats esportives que es desenvolupen en el medi natural, inclosos els esports 

d’aventura, sempre que no ocasionin degradacions dels valors objecte de protecció.  

g) La instal·lació i manteniment dels serveis de subministrament d’energia elèctrica, aigua, 

telefònica i similars, necessaris pel desenvolupament dels usos i activitats que es duguin a 

terme dins d’aquesta zona.  

h) D'acord amb la finalitat i procediments fixats per la legislació urbanística vigent (art. 47.4 i 

48 de la Llei d'Urbanisme 2/2002), es podran autoritzar obres o instal·lacions d'interès públic.  

 

Art. 223. Definició i objectius de la zona de protecció hidrogràfica  

Correspon a les lleres, les ribes i les àrees inundables del riu Llobregat d’Empordà. Inclou a les zones 

de policia segons la llei 29/1985 estatal d’aigües, així com les àrees que s’han cartografiat com 

inundables per un període de retorn de 500 anys (plànol n.3 – Zonificació sòl no urbanitzable). El seus 

objectius són evitar la seva ocupació, protegir la morfologia i la vegetació per tal de reduir els efectes 

de les revingudes, l’erosió i la degradació, millorar la qualitat de les seves aigües, afavorir la 

reconstitució de l’ecosistema riberenc i l’optimització dels beneficis ambientals i socials que genera. 

Aquesta àrea té la consideració de sistema de protecció hidrogràfica, en el seu pas per l’àrea urbana, 

regulada amb els mateixos objectius de protecció medi-ambiental, adaptats a les necessitats 

funcionals de l’àrea urbana.  

 

Art. 224. Regulació d’usos  

1. No s’hi admet cap ús altre que el cinegètic i el forestal, limitat aquest darrer a actuacions silvícoles 

que millorin l’estructura i la composició de la vegetació de ribera, d’acord amb la seva vegetació 

potencial natural, que generalment és la verneda.  



 

 

Pàgina 32 de 56 

 

2. Es tindrà especial cura en la conservació i, quan s’escaigui, la restauració de la vegetació de ribera 

pròpia i d’altres hàbitats riparis. Les actuacions es duran a terme de forma respectuosa amb les 

comunitats naturals pròpies d’aquesta zona i tendiran a l’eliminació gradual de les espècies exòtiques 

 

Considerant que la línia és soterrada en tota la seva longitud i aprofita camins existents es dona 

compliment al article 218 conforme no s’admet la obertura de nous vials.  En la zona forestal la línia 

aprofita un corriol que forma part del camí de Sant Jaume que està en males condicions i que amb 

aquestes obres es pot recuperar. 

L’actuació és compatible amb el Planejament donat que es tracta d’instal·lacions d’interès públic. 

En les proximitats i creuament de les carreteres N-II i AP-7 les obres estaran subjectes a les 

normatives específiques que regeixen aquests espais. 

Per aquests motius es considera que el projecte de la nova línia soterrada compresa entre 

l’empalmament amb la línia subterrània que ve del CD EM58205 (fase 1) des del suport T-186 fins al 

nou CM “Túnel Pertús REE” i d’aquí fins al suport T-199 de la línia aèria 25 kV “Jonquera 2”, tant per 

ubicació i com per la magnitud i els espais afectats  es compatible amb el Pla General d’Ordenació 

Urbana de La Jonquera. 
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4. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS ASPECTES AMBIENTALS 

4.1 Posició administrativa 

La Jonquera és una vila fronterera del nord de Catalunya que constitueix, amb Irún (País Basc), la 

porta d’accés més important a Espanya des de França.  

El seu terme municipal s’estén als vessants meridionals de la serra de l’Albera, des del Coll del Portell, 

a ponent, fins al Ras de la Menta, a llevant. Tot i que les muntanyes de l’Albera formen part del 

sistema pirinenc, les alçades que assoleixen són modestes, i el seu punt culminant, el Puig Neulós, té 

1.257 m.  

Els relleus que s’hi donen són pronunciats, amb desnivells de més de 1000 m entre el punt més alt i 

més baix del terme. Els dos colls principals de la Jonquera són el de Panissars i el del Pertús i han estat 

emprats des de l’antiguitat per creuar la serralada pirinenca.  

Es poden distingir dos sectors dins el municipi de la Jonquera: l’oriental, que correspon a l’antic terme 

senyorial del Castell de Requesens i de marcat caràcter forestal, i l’occidental, que comprèn el nucli 

urbà de la Jonquera (cap de municipi, 110 m) i el del barri dels Límits, el qual manté un continu urbà 

amb la vila francesa del Pertús. El nucli urbà de la Jonquera presenta una morfologia pròpia d’un 

poble camí i s’allargassa a llevant de l’eix viari que travessa el terme municipal de nord a sud, el qual 

integra la carretera nacional N-II i l’autopista A7, infraestructures a les que s’hi suma el traçat del TAV. 

La morfologia de la zona d’estudi correspon a una vall oberta que permet el pas d’infraestructures 

entre França i Catalunya, donades les menors alçades de la topografia del Pirineu a la zona. 

 

Imatge 16: Vista de la topografia de la zona de La Jonquera. 
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4.2 Geologia 

El substrat de la major part del municipi està constituït per una àmplia diversitat de roques molt 

antigues, generades durant el Combrodovicià, Carbonífer i Permià. Es tracta de roques plutòniques, 

filonianes i metamòrfiques que han estat sotmeses a diverses orogènies i metamorfismes regionals i 

que presenten una enorme complexitat estructural. S’han identificat grauvaques, granodiorites 

biotítiques, granodiorites biotítico-hornblèndiques, leucogranits, granits monzonítics, granits amb 

megacristalls de feldspat potàssic i tonalites biotíticohornblèndiques. Segons la cartografia litològica 

elaborada pel Servei Geològic de Catalunya, les roques més freqüents al municipi són els granitoids, 

d’entre els quals destaca la tonalita, que s’estén des de l’est del riu Llobregat fins a la zona compresa 

entre el Pla de l’Arca i el Coll de l’Auleda, on s’emplaça en les roques metamòrfiques; en aquest 

contacte, es genera una aurèola metamòrfica d’uns 250 m d’amplada. Al sector de Requesens hi 

predomina el granit amb megacristalls de feldspat potàssic, així com els anomenats granitoids de 

Requesens, que presenten una gran quantitat d’inclusions de cossos metamòrfics de grans 

dimensions. La muntanya de Sant Julià està formada per granit monzonític. 

Només al fons de les principals valls, sobretot la del Llobregat, existeixen dipòsits sedimentaris més 

moderns (Holocè) poc consolidats, formats per graves i sorres, damunt dels quals s’estén el nucli urbà 

de la Jonquera i les seves zones comercials i de serveis. La zona dels Estanys de la Jonquera presenta 

un substrat granític, recobert per una capa d’argiles, llims i matèria orgànica en els punts on es troben 

les aigües permanents. El barri dels Límits, per contra, es troba emplaçat en un coll obert damunt de 

tonalita. 

La zona d’estudi es localitza al nord de la zona urbanitzada de La Jonquera, i la seva geologia 

correspon a les següents unitats litològiques: 

 

Imatge 17: Unitats geològiques de la zona de La Jonquera. (Font: ICGC) 
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Qrs Graves, sorres i llims amb abundant sauló. Formen els dipòsits de les lleres actuals de les rieres  

desenvolupades sobre materials granítics. Inclou els possibles dipòsits de vessant no cartografiables  

amb els quals s'indenten lateralment. És equivalent a la Qt0-1, però té menys entitat. Lateralment  

passa a Qt0-1 i a Qt1. Edat: S'atribueix a l'Holocè. 

Gtbh Tonalita biotítico-hornblèndica. Presenta microestructura granular holocristal·lina. Els minerals 

essencials són plagiòclasi, feldspat potàssic, biotita i l'hornblenda que pot assolir mides 

centimètriques. Els minerals accessoris més importants són el zircó, l'apatit, l'allanita i l'esfèn. 

Ocasionalment presenta enclavaments arrodonits, d'ordre decamètric, de composició quars-diorítica de  

gra fi. De forma local, mostra estructures de flux magmàtic marcades per l'orientació d'enclavaments 

el·líptics i per les bandes mineralògiques. Edat: Carbonífer-Permià. 

Gl1 Leucogranits. Presenten microestructura heterogènia i variacions de textura desde granítica a aplítica 

i pegmatítica. També mostren estructures de flux magmàtic. Estan formats essencialment per feldspat  

potàssic, plagiòclasi i quars. Els minerals accessoris més destacables són biotita, moscovita i  

turmalina. En general, Intrueixen com a dics i cossos irregulars allargats de direcció NE-SW a la  

tonalita (Gtbh) i als vorells de les granodiorites de Roses i Rodes (Ggdbh). El contacte sempre és  

intrusiu net. S'emplacen com a cos intrusiu a l'àrea del Mas de l'Alzeda, full 259. Edat: Carbonífer- 

Permià. 

Gm Granit monzonític. Presenta textura granular. Els minerals essencials són quars, feldspat potàssic, 

plagiòclasi i biotita; els minerals accessoris són apatit, zircó i allanita. Els cristalls de feldspat 

no superen el centímetre. Edat: Carbonífer-Permià. 

 

 

 

 

4.3 Hidrologia 

Tot el terme municipal de la Jonquera pertany a la conca fluvial de la Muga, la qual desemboca les 

seves aigües a la mar Mediterrània, ran del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Ara bé, 

l’extens territori del terme municipal presenta dues subconques hidrogràfiques ben diferenciades: la 

subconca del Llobregat d’Empordà, al sector occidental i central del municipi, i la subconca de l’Anyet, 

al sector oriental. Ambdues conques estan separades per la carena muntanyosa que uneix el Puig del 

Llobregat (925 m) i el Puig de les Canals (894 m). A la vila de Peralada és on el riu Muga rep les aigües 

d’aquests dos afluents. La conca del Llobregat d’Empordà, la més extensa, drena les aigües dels 

vessants meridionals de la serra de l’Albera (a l’est) i del massís de les Salines (a l’oest). Els tributaris 

d’aquesta conca són cursos poc cabalosos: dels procedents del sector de les Salines destaquen el 

còrrec del Forn del Vidre, el còrrec de Sant Julià i el còrrec de les Vinyes; dels que provenen de 

l’Albera destaquen el còrrec del Fitó (nom amb què es coneix el riu Llobregat en el seu naixement), el 

còrrec del Mas Brugat, el còrrec d’en Craixolà i el còrrec de Comunera.  

En la zona d’estudi no es detecten aqüífers protegits ni altres elements del sistema hidrogràfic a 

tenir en consideració, mes enllà del creuament del Llobregat d’Empordà que es realitza amb la 

subjecció del cable a l’estructura del viaducte existent que dona servei a les instal·lacions del TAV.  El 

Còrrec de Mas Brugat es creua en un punt en el ue no es detecta actualment la presència d’aigua 

superficial, per el que les obres s’hauran de realitzar en períodes secs (estivals) en que el Córrec no 

porti aigua. 
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4.4 Vegetació 

A la Jonquera predominen les suredes amb sotabosc d’estepes i brucs (33,83%), seguides per la 

complèxida d’alzinar muntanyenc (21,56%), la suma de les quals cobreix més de la meitat del 

municipi. A continuació, en superfície, venen les rouredes de roure martinenc (8,63%) seguides de les 

suredes amb sotabosc de màquia d’alzinar (5,76%) que podrien evolucionar cap alzinar amb marfull. 

L’estructura actual de la massa forestal és resultat de la gestió silvícola –o la seva absència– i de la 

història de focs que ha patit. Els incendis forestals afecten especialment el massís de l’Albera ja que 

se succeeixen amb una freqüència molt alta i tenen sovint una gran extensió (gairebé 16.000 ha l’any 

1986). 

Al municipi manquen boscos antics i madurs, si bé alguns sectors forestals de la muntanya de Sant 

Julià i del massís de l’Albera fa molts anys que no s’exploten i que no s’han cremat i per tant 

presenten un bon estat de conservació i un elevat grau de naturalitat. 

En el treball de camp es detecten les següents unitats: 

▪ Zones urbanes o urbanitzades 

▪ Suredes 

▪ Conreus abandonats/zones denudades o amb vegetació roderal 

▪ Verneda 

 

Imatge 18: Hàbitats presents a la zona de La Jonquera. (Font: ICC) 

 

 

Línia elèctrica 

Suredes 

Zones agrícoles i 

roderals Verneda 
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Imatge 19: Inici de la línia. Zones 

urbanitzades a la dreta i sureda sense 

sotabosc a l’esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 20: Continuació de la línia per 

el camí lateral a la zona urbanitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21: Sureda inclosa dins l’espai 

PEIN i Xarxa Natura 2.000 
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Imatge 22: Sureda inclosa dins l’espai 

PEIN i Xarxa Natura 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 23: Vegetació de ribera al 

voltant de la zona del Llobregat de 

l’Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 24: Zones agrícoles 

abandonades. 
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Imatge 25: Zones afectades per la 

construcció del TAV que no s’han 

restaurat naturalment.  Presenta 

vegetació bàsicament roderal i 

oportunista. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 26: Zones afectades per la 

construcció del TAV que no s’han 

restaurat naturalment.  Presenta 

vegetació bàsicament roderal i 

oportunista. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 27: Imatge 28: Tanca de la 

subestació de REE on s’instal·la el nou 

CM, dins del recinte d’aquesta. 
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Imatge 29: Inici del subtram en S.N.U. 

No s’afecta al bosc sinó que la línia 

discorre per la plataforma existent. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 30: Part central del subtram 

en S.N.U. Marges del camí ocupats 

per suros, pins i alzines, que no 

s’afecten. 
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4.5 Fauna 

L’annex II de la Directiva Hàbitats41 estableix les espècies animals d’interès comunitari la protecció 

de les quals requereix la designació de zones especials de conservació. A l’Albera, i segons els citats 

estudis de J. Budó i J. Fèlix, hi ha fins a 15 espècies animals d’interès comunitari, 8 de les quals 

pertanyen a la família dels quiròpters. Pel que fa a les espècies que requereixen una protecció estricta 

(Annex IV de la Directiva Hàbitats), el llistat d’espècies arriba a les 34 (15 quiròpters).  

D’altra banda, l’Albera acull fins a 18 espècies d’ocells nidificants contemplades en l’annex I de la 

Directiva d’Ocells. De totes aquestes espècies, destaquen la llúdriga (Lutra lutra), el rat-penat de 

ferradura mediterrani (Rhinolophus eurylae), el duc (Bubo bubo), l’àguila daurada (Aquila 

chrysaetos), la tortuga mediterrània (Testudo h. hermanni) i la de rierol (Mauremys leprosa), el barb 

de muntanya (Barbus meridionalis) i els coleòpters Lucanus cervus (escanyapolls) i Rosalia alpina 

(escarabat del faig).  

Una bona part dels quiròpters presents a la Jonquera ha estat únicament observada i es desconeix 

l’estat de les seves poblacions. Malgrat això, l’abundància de mines, runes i búnkers al llarg del 

municipi faciliten la nidificació i l’assentament de poblacions d’aquesta família de mamífers. 

Entre els mamífers, destaca, pel seu interès en l’àmbit de Catalunya, el gat fer (Felis silvestris), que 

ocupa, amb poblacions molt petites, el sector de Requesens, a la part oriental del municipi, així com 

un petit sector de la muntanya de Sant Julià.  

Pel que fa a l’avifauna, destaca el xoriguer petit (Falco naumanni), l’àguila daurada i la trenca (Lanius 

minor), que mantenen a la zona unes de les escasses poblacions nidificants a Catalunya.  

Pel que fa als rèptils, destaca la presència de la tortuga mediterrània a la zona dels Estanys de la 

Jonquera i en dues grans àrees a l’est de l’eix de comunicacions. Aquesta espècie té els darrers 

efectius al massís de l’Albera. Finalment, és de destacar la presència de Zeryntia rumina, un 

lepidòpter amb poblacions escasses a Catalunya, i que es troba confinat a la base del Serrat de la 

Plaça (davant del nucli urbà de la Jonquera).  

A l’Albera habita una raça bovina autòctona, coneguda com vaca de l’Albera. Aquesta raça a la 

vegada presenta dues varietats, la vaca negra i la fagina. Tot i que genèticament la vaca negra és més 

antiga, ambdues varietats han desenvolupat unes característiques pròpies que les han adaptat al 

territori: són de mida petita, àgils i marcadament boscanes; pasturen lliurement pel massís de 

l’Albera, tot alimentant-se de bruc, de manera que tenen una certa influència en el control de la 

vegetació reduint així el risc d’incendis.  

 

 

4.6 Connectivitat ecològica 

Actualment, els principals objectius de la protecció de l’entorn natural i de la sostenibilitat 

s’emmarquen en la conservació de la diversitat biològica, per tant, en la conservació dels ecosistemes 

i hàbitats naturals. Les estratègies de conservació s’han d’orientar a conservar la matriu on es troben 

aquests espais i, de forma molt especial, als seus aspectes funcionals, sobretot la connectivitat 

ecològica. 
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S’entén com a corredor aquell element del paisatge que, tot i que no tingui una especial significació 

pels sistemes naturals que el componen, té un interès estratègic perquè permet els desplaçaments 

de les espècies entre diferents espais naturals.  

A l’hora de definir els possibles corredors distribuïts a l’entorn de l’àmbit d’estudi, cal tenir en compte 

un seguit de factors: 

▪ Situació dels PEIN i altres elements del patrimoni natural 

▪ Comunitats vegetals 

▪ Comunitats faunístiques 

▪ Relleu 

▪ Hidrologia i geologia de l’entorn 

▪ Elements artificials 

La conjunció d’aquests factors determina la potencialitat d’un espai per actuar com a connector i 

l’interès que susciten les zones que pretenen ser connectades. 

L’àmbit d’estudi s’ubica en una zona principalment forestal, però clarament dominada a nivell de 

connectivitat per la presència de 3 infraestructures de grans dimensions com són la línia del TAV, la 

carretera N-II i la AP-7 que condicionen la connectivitat. 

L’espai es caracteritza per ser considerat un connector terrestre principal, però tot i aquesta 

caracterització, l’efecte barrera d’aquestes infraestructures juntament amb el nucli urbà de la 

Jonquera defineixen un trencament de la connectivitat Est – Oest. 

 

Imatge 31: Índex de connectivitat terrestre general. Font: Hipermapa Generalitat de Catalunya. 
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La connectivitat de la zona d’estudi es pot considerar elevada en general però baixa o molt baixa en 

l’àmbit d’estudi donat l’efecte barrera que produeixen les infraestructures i els nuclis urbans 

presents a la zona. 

 

4.7 Figures de protecció 

Els espais naturals protegits són una figura clau en la protecció i conservació del patrimoni natural i la 

biodiversitat del nostre entorn.  

A Catalunya es disposa d’una xarxa d’espais protegits que va de l’alta muntanya a les planes litorals, i 

dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins. La Llei 12/1985, d’espais 

naturals, estableix les diferents figures de protecció i la seva gestió. 

El sistema d'àrees protegides de Catalunya se sustenta en una xarxa de 184 espais d'especial valor 

ecològic, que estan protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Dins aquests espais, els 

anomenats espais naturals de protecció especial disposen d'un nivell de protecció superior, sota les 

figures de parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. 

 

4.7.1 Zones de protecció per a l’avifauna 

L’àmbit afecta a un espai declarat com a zona de protecció de l’avifauna segons la resolució 

MAH/3627/2010 per la que es delimiten les àrees prioritàries d’aus amenaçades a Catalunya i es 

dona publicitat de les zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc 

d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió.  

Aquestes zones de protecció, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.a, b i c del Reial decret 

1432/2008, s'ajusten als àmbits següents: 

1. Les zones d'especial protecció per als ocells (ZEPA) aprovades per l'Acord de govern 112/2006, de 5 

de setembre, pel qual es designen les ZEPA i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària 

(LIC). 

2. L'àmbit dels plans de recuperació d'ocells vigents a Catalunya, que són els que preveuen:  

▪ El Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s'aprova el Pla de recuperació del trencalòs 

a Catalunya  

▪ El Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina 

corsa i s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies 

▪ Les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les 

espècies d'ocells amenaçades existents a Catalunya que es delimiten al mapa de l'annex 1. 

Incorporació de les zones ZEPA de Xarxa Natura 2000 i, diferenciat d’aquestes, dels àmbits 

d’actuació dels plans de recuperació d’aus i de les zones més sensibles per a les aus 

amenaçades de Catalunya. 

El Reial Decret 1432/2008, de 29 d’Agost és una norma de caràcter bàsic que té per objectiu establir 

pautes de caràcter tècnic d’aplicació a les línies elèctriques aèries d’alta tensió, amb conductores 

nuus situats en les zones de protecció definides en el seu article 4, amb la finalitat de reduir el risc 

d’electrocució i col·lisió per a l’avifauna, la qual cosa redundarà, al seu torn, en una millor qualitat del 

servei de subministrament. 
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El projecte de la línia elèctrica  afecta a una zona declarada com a zones de protecció per a 

l’avifauna per evitar la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques.  Tot i això cal remarca que la línia 

és soterrada per el que no té afecte sobre aquest vector. 

 

4.7.2 Xarxa Natura 2000   

La Xarxa Natura 2000 neix arran de la Directiva Hàbitats i de la seva voluntat de garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres en el 

territori europeu dels estats membres. 

La Xarxa Natura és un entramat ecològic a nivell europeu de zones especials de conservació. La 

inclusió dins aquest marc implica que s’haurà de garantir el manteniment (o restabliment) d’un estat 

de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies en la seva àrea de distribució natural. 

Al seu torn, la Xarxa Natura es compon de: 

▪ Zones d’especial conservació (ZEC), prèvia classificació com a Lloc d’importància comunitària 

(LIC) 

▪ Zones d’especial protecció per les aus (ZEPA) 

Llistat d’espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 i a la seva ampliació, propers a la zona d’estudi són: 

Aquests espais compresos dins la Xarxa Natura, ja es troben sota l’empara d’altres figures de 

protecció com ara el PEIN o ENPE, si bé les delimitacions no coincideixen totalment. 

La línia elèctrica afecta a l’espai Xarxa Natura 2.000 i es descriuen el possibles efectes en el punt 

2.2.1 

 

4.7.3 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)  

El marc jurídic per al reconeixement d’hàbitats d’interès és la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/UE 

de 21 de maig) relativa a la conservació dels habitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

La Directiva defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les 

seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tan si són totalment naturals o 

seminaturals. 

Els hàbitats d’interès comunitari (HIC) són aquells que d’entre els hàbitats naturals compleixin alguna 

de les següents característiques: 

• estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la UE 

• tenir una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o bé, per pròpia naturalesa 

• ser exemples representatius d’un o vàries de les 6 regions biogeogràfiques en què es troba la 
UE 

En la zona del projecte s’hi han detectat hàbitats d’interès comunitari catalogats per la Directiva 

d’hàbitats. En concret les suredes i les vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion). 
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4.7.4 Conveni RAMSAR  

El Conveni Ramsar és un tractat internacional, el qual té com a objectiu fonamental “la conservació i 

l’ús racional dels aiguamolls, a través de l’acció nacional i mitjançant la cooperació internacional, per 

tal de contribuir a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible a tot el món". 

La llista Ramsar de zones humides d'importància internacional inclou més de 1.550 zones que 

cobreixen aproximadament 1.339.000 km². Les zones humides de Catalunya incloses en aquesta llista 

són: 

Llista zones humides incloses al conveni Ramsar: 

Codi Província Nom 

18 Girona Aiguamolls de l’Empordà 

19 Tarragona Delta de l’Ebre 

46 Girona Llac de Banyoles  

50 Lleida Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici 

La zona d’estudi no afecta cap de les zones humides incloses en aquest conveni. 

4.7.5 Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)  

Es tracta d’espais que a més de formar part del PEIN, precisen d’una regulació jurídica pròpia i d’una 

gestió individualitzada arran de les seva singularitat o rellevància en el conjunt dels sistemes naturals. 

A les proximitats de la zona d’estudi no s’hi localitza cap Espai Natural de Protecció Especial.  

 

4.7.6 Espais Naturals d’Interès Natural (PEIN) 

El Pla d’Espais d’Interès Natural és un instrument de protecció de la natura i d’ordenació del territori, 

amb categoria de pla territorial sectorial. El Pla va ser aprovat pel Govern de la Generalitat mitjançant 

el Decret 328/1992 de 14 de desembre. 

La seva aplicació permet garantir la protecció de les mostres més valuoses del patrimoni natural. 

Dins la zona d’estudi es troba el PEIN del Massís de l’Albera.  Es descriuen les afectacions en el punt 

3.2 del present document.  

 

4.7.7 Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF) 

El mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) és un mapa elaborat mitjançant la suma de les 

àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades presents al territori català. 

Aquesta informació és especialment detallada i més precisa que la publicada a la bibliografia i atles de 

distribució de les espècies. 

Prèviament a qualsevol actuació, obra, pla o projecte sobre el territori, s'ha de considerar la 

informació d'aquest mapa. En aquest sentit, quan una actuació s'inclou total o parcialment en una 

àrea d'interès faunístic i florístic s'ha de demanar informació al Departament de Territori i 

Sostenibilitat per tal de detallar les espècies afectades, així com les consideracions que cal tenir en 

compte per preservar l'estat de conservació de les espècies amenaçades. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Km


 

 

Pàgina 46 de 56 

 

En l'àmbit d'estudi s'ha detectat una d’aquestes Àrees d'Interès Faunístic i Florístic. D'acord amb la 

consulta realitzada a el Departament, s'ha confirmat que la delimitació en aquest cas es correspon a 

la presència de Barbus meridionalis, Lutra lutra i Salaria fluviatilis en la zona del curs d’aigua. 

Donat que el AIFF es relaciona amb espècies dels cursos fluvials d’aigua associats al Llobregat de 

l’Empordà, i que el creuament d’aquest es realitza subjectant el cable en la part inferior del 

viaducte que creua actualment aquest curs, es considera que l’afectació sobre el AIFF serà baixa 

sempre que no es realitzi cap treball des de la zona del riu. 

 

4.7.8 Àrees d’Importància per a les aus (IBA)  

Les Àrees d’Importància per a la conservació de les aus (AICA) és un programa internacional que té 

com a objectiu la identificació, documentació i conservació dels llocs crítics per a les aus del món.  

La iniciativa va sorgir de BirdLife International, una associació no governamental dedicada a la 

conservació dels ocells i dels seus hàbitats, però també a la biodiversitat global per una sostenibilitat 

en l'ús dels recursos naturals.  

El criteri utilitzat per identificar una zona com a AICA és quan en el lloc hi ha presència d’aus 

indicadores, definides segons les següents categories, basades en un criteri global: 

• Categoria A1: Lloc amb espècies d'aus amenaçades. 

• Categoria A2: Lloc amb espècies d'aus endèmiques - EBAs (Endemic Bird Areas)-. 

• Categoria A3: Llocs amb aus característiques de biomes. 

• Categoria A4: Llocs que contenen poblacions d'aus congregatòries (colònies d'implantació, 
espècies que es congreguen en època d'hivernada, concentracions de aus migratòries mentre 
estan de pas). 

Actualment a Espanya hi ha 469 zones identificades com a AICAs, de les quals 20 estan a Catalunya. 

Del total de les AICAs presents a Espanya 12 estan en perill. 

 

Nom Estat IBA Criteri Codi 

Aiguamolls de l’Empordà - A1, B1i, C1, C2, C3, C6 (2011) ES137 

Aigües del Baix Llobregat – 

Garraf 
- A1, A4i, A4ii, B1i, B1ii, C1, C2 (2011) ES410 

Alt Pallars - B2, C2, C6 (2011) ES133 

Cerdanya - B2, C2, C6 (2011) ES134 

Delta de l’Ebre En Perill A1, A4i, A4iii, B1i, B2, B3, C1, C2, C3, C4, C6 ES148 

Delta del Llobregat - A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C6 (2011) ES140 

Estepes de Lleida - A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C2 (2011) Es142 

Fresser – Setcases - C6 (2011) ES136 

Garraf – Ordal - Foix - C2 (2011) ES461 

Illes Medes - C2, C6 (2011) ES138 

Llacs de proa del bou de l’Ebre - C6 (2011) ES104 

Mar de l’Empordà - A1, A4ii, B1ii, C1, C2, C6 (2011) ES411 

Muntanyes de Barcelona - B2, B3, C2, C6 (2011) ES139 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aus_amena%C3%A7ades&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Endemisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bioma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell_migrador
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Muntanyes del Cadí  B1iv, B2, C2, C5, C6 (2011) ES135 

Muntanyes de Montagut i 

Montmell 
- B2, C2, C6 (2011) ES141 

Muntanyes de Montsant i 

Prades 
- B2, C2, C6 (2011) ES145 

Muntanyes del Montsec i 

Montgai 
- A1, B2, C1, C2, C6 (2011) ES143 

Muntanyes de Sant Gervasi - A1, B2, C1, C2, C6 (2011) ES131 

Plataforma Marina del Delta de 

l’Ebre – Columbretes 
En Perill A1, A4i, A4iii, B1i, B1ii,  B2, C1, C2, C6 ES409 

Presa del Riu Ebre - B1, B2, C3 (2011) ES023 

Llistat AICAs identificades a Catalunya 

La zona d’estudi no afecta a cap zona inclosa dins la llista d’Àrees d’Importància per a la 

Conservació de les Aus.  

 

4.7.9 Plans de conservació i plans de recuperació  

L'article 56 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, 

determina que la inclusió d'una espècie en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades en la categoria 

d'amenaça “En perill d'extinció” comporta l'adopció d'un pla de recuperació, mentre que la seva 

inclusió en la categoria d'amenaça “Vulnerable” comporta l'adopció d'un pla de conservació. 

A Catalunya disposem dels plans de recuperació i conservació següents: 

Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya, aprovat i descrit al Decret 282/1994, de 29 de setembre 

(DOGC núm. 1972 – 14/11/1994) 

Pla de conservació de la llúdriga, aprovat per l’ordre MAB/138/2002, de 3 de mai (DOGC núm. 3628 – 

3/5/2002) 

Plans de recuperació de diverses espècies, aprovats pel Decret 259/2004, de 13 d’abril (DOGC núm. 

4112 – 15/04/2004) 

 

L’àmbit d’estudi intercepta el Pla de conservació de Lutra lutra (llúdriga) en el creuament del 

Llobregat de l’Empordà i el Pla de recuperació Gypaetus Barbatus (trencalòs). 

 

5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

S’incorpora l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el projecte de nova línia subterrània M.T. 25 kV 

“Jonquera 2” des de CD EM 58205 a nou CM “Túnel Pertús REE” (tram 2) que s’adjunta com annex. 

 
Equip redactor: 
 
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.       Maig de 2021 
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PROJECTE FASE I (On està situat el subtram en 
S.N.U. que s’ha inclòs en el present document) 
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1.- MEMÒRIA 
 

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE 
NOU CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245 

(FASE 1) 

1 MOTIU DEL PROJECTE. 
Per tal de donar subministrament elèctric als serveis auxiliars del Túnel de la línia de 
molt alta tensió subterrània de Red Eléctrica construït al Pertús, cal instal·lar un nou 
Centre de Distribució prefabricat i la seva línia d’alimentació a 25 kV.  

La nova línia subterrània s’iniciarà en el Centre de Transformació EM58205 , d’aquí 
farà entrada i sortida a un nou Centre de Repartiment 71244  a instal·lar al costat del 
existent i tornarà a sortir la línia subterrània de Mitja Tensió fins al final del carrer del 
Nord on es deixarà puntes mortes per continuar en la fase 2 fins a arribar al Futur 
Centre de Mesura 71245 (Boca Sud Tunel REE) 

Aquest projecte abasta únicament,  el tram de línia subterrània comprès entre el CD 
EM58205 i el final del C/Nord , exceptuant un tram de 500m de longitud que passarà 
pel camí de la Font Pudenta , que es passa per Sol No Urbanitzable i serà objecte 
de un altre projecte. El Centre de Repartiment CR71244 estarà supeditat a la 
autorització expressa per part de l’Ajuntament de La Jonquera 

Aquest Projecte es presenta amb la finalitat d’obtenir la llicència d’obres per part de 
l’Ajuntament de la Jonquera  del tram inclòs en Sol Urbà  . 

2 REGLAMENTACIÓ. 
En aquest Projecte s’han tingut en compte tots els Reglaments vigents i normatives 
que li són aplicables : 

 
• R.D. 337/2014, del 9 de Maig, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 

Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

• R.D. 223/2008, de 15 de febrer, per el que s’aproven el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’ alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementaries ITC-LAT 01 a 09 

• R.D. 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 

• Ordre TIC /341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
• R.D. 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de Transport, 

Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments d’Autorització 
d’Instal·lacions d’Energia Elèctrica. 

• Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 
• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’ avaluació ambiental que substituirà el Reial Decret 

Legislatiu 1/2008, de 11 de gener , per el que s’aprova el text refós de la Llei d’  Avaluació d’ 
Impacte Ambiental de projectes (Deroga: R. D. Legislatiu 1302/1986, R. D. Llei 9/2000 i Llei 
6/2001 de E. I.A.). 

• Ordenances municipals dels Ajuntaments afectats.  
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• Normatives pròpies d’Organismes o altres Companyies afectades. 
• Resolució TRI/301/2006 de 3 de febrer per la qual s’estableixen els requisits de 

senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta 
tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

• R.D. 1066/2001 del 28 de Setembre, per el que s’aprova el Reglament que estableix les 
condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions 
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques. 

• R.D. 1367/2007, del 19 d’Octubre, per el que es desenvolupa la llei 37/2003, del 17 de 
Novembre del soroll, en la que es refereix a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

 

3 TITULAR. 
El titular i propietari de les instal·lacions aquí descrites, és l'Empresa                  
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.  que te la seu al C/ Rivera del Loira 
nº60, 28042 de Madrid. 

4 SITUACIÓ. 
Les instal·lacions objecte d’aquest projecte estan situades en el nucli urbà de La 
Jonquera, terme municipal de LA JONQUERA, la seva situació exacta figura en els 
plànols adjunts. 

5 CLASSE DE CORRENT. 
La corrent elèctrica serà alterna i trifàsica a la tensió de 25000V en la xarxa d’Alta 
Tensió, la freqüència serà de 50 Hz i el nivell d’aïllament del conjunt de la instal·lació 
de 70/170 kV. 

6 DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA AT D’ALIMENTACIÓ. 
Per tal de donar subministrament elèctric als serveis auxiliars del Túnel de la línia de 
molt alta tensió subterrània de Red Eléctrica construït al Pertús, cal instal·lar un nou 
Centre de Distribució prefabricat i la seva línia d’alimentació a 25 kV.  

La nova línia subterrània s’iniciarà en el Centre de Transformació EM58205 , d’aquí 
farà entrada i sortida a un nou Centre de Repartiment 71244 a instal·lar al costat del 
existent i tornarà a sortir la línia subterrània de Mitja Tensió fins el final del C/ del 
Nord, on acaba el Sol Urbà. Posteriorment s’executarà la fase 2 on continuarà 
aquesta línia subterrània fins a la boca Sud del túnel de Red Elèctrica de España. 

 Aquesta anirà canalitzada per terreny de domini públic en la major part del traçat.. 

TRAM 1 

La longitud de la nova línia subterrània d’aquest tram serà de 25m  i un circuit 
amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de la nova línia subterrània  a 25 kV sortirà de CD EM58205, ubicat a 
Avinguda dels Països Catalans i acabarà al nou Centre de Repartiment  
CR71244.  
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TRAM 2 

La longitud de la nova línia subterrània d’aquest tram serà de 705m  i un circuit 
amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de la nova línia subterrània  a 25 kV sortirà del Nou Centre de 
Repartiment CR71244, ubicat a Avinguda dels Països Catalans i acabarà passat 
el Torrent de la Font Pudenta a l’Avinguda 6 d’octubre on es deixarà en puntes 
mortes, pendent de la execució de la segona fase de la electrificació del Túnel de 
la línia de Alta Tensió de REE.  

Aquest tram, tindrà el següent recorregut: 

- Vorera de l’ Avinguda dels Països Catalans  

- Encreuament amb la carretera GI-601 (Diputació de Girona) 

- Vorera de l’ Avinguda del 6 d’Octubre fins davant del Mas el Pla on es continuarà per 
asfalt. 

- Creuament del Rec de la Font Pudenta  amb rasa poc profunda fins passat el . 

- Tram de uns 25m per calçada pel Carril bici de l’ Avinguda del 6 d’Octubre (es 
desmuntaran les baranes i es posaran de noves i es pintarà el carril de bici segons 
plànols adjunts). 

Aquí es deixaran puntes mortes per enllaçar en un futur amb la línia subterrània MT que 
es construirà pel camí de terra de la Font Pudenta 

TRAM 3 

La longitud de la nova línia subterrània d’aquest tram serà de 2490m  i un circuit 
amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de la nova línia subterrània  a 25 kV començarà en el camí de terra 
de la Font Pudenta (on comença els Sol Urbà) i acabarà al final del C/Nord on es 
deixarà en puntes mortes, pendent de la execució de la tercera fase de la 
electrificació del Túnel de la línia de Alta Tensió de REE.  

Aquest tram, tindrà el següent recorregut: 

- Camí de la Font Pudenta . 

- Carrer de la Vinya d’en Laporta fins creuar el Carrer de Bosch de la Trinxeria 

- Camí del Molí d’en Bosch fins a la Plaça Nova 

- Encreuament amb el Riu Llobregat amb rasa pel lateral. 

- Passeig del Riu, pas inferior del carrer Arias Comellas fins creuar l’Avda Miquel Martí i 
Pol. 

- Calçada pel Carrer del Llobregat fins a arribar a la Carretera N-II  

- Vorera de la Carretera N-II fins a la rotonda del carrer Pont de Pau Casals.. 

- Encreuament pel lateral del pont amb 2 tubulars grapats el Riu Llobregat. 

- Calçada per l’Avinguda de Pau Casals. 

- Calçada del Carrer del Nord. 

 

El traçat de la nova línia subterrània s’efectuarà per zones que ofereixin rasants 
presents o futures que puguin romandre permanents. 
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La reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella establerta a la 
Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 06 del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en les línies elèctriques d’alta tensió aprovat per 
Reial Decret  223/2008, de 15 de febrer, publicat al B.O.E. núm. 68, de 19 de març 
de 2008, així com la resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen 
els requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució 
elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya, soterrant els 
conductors a una fondària no inferior a 0,80 m.  

Així mateix es tindran amb consideració el decret 120/92 de 25 d’ abril i l’ ordre de 5 
de juliol de 1993 sobre xarxes subterrànies de servei públic. En el plànol de 
canalització, s’ hi detalla la secció i la disposició dels cables. 

Al llarg del recorregut de les línies, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presencia dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

La línia, en aquest tram, està formada per tres conductors unipolars, tipus RH5Z1 Al, 
les característiques dels quals s’ajustaran a les definides en la Norma UNE 211620, 
pels cables indicats. La tensió assignada del cable serà de 18/30 kV, el conductor 
serà d’alumini de 240mm2 la pantalla serà de cinta longitudinal d’alumini 
termosoldada i adherida a la coberta, el recobriment extern estarà format per una 
capa de material aïllant resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se 
en el subsòl. 

6.1 Característiques de la rasa 

Les canalitzacions, sempre es procuraran efectuar-se en terrenys de domini públic, 
sota voreres o calçades, evitant angles pronunciats i seguint un traçat el més rectilini 
possible, paral·lel en tota la seva longitud a voreres o façanes dels edificis principals, 
vigilant no afectar a les cimentacions dels mateixos. 

Abans de començar els treballs, es marcarà en el paviment les zones on s’obrirà la 
rasa, marcant tant l’amplada com la longitud. Prèviament, caldrà haver obert cates 
de reconeixement  per confirmar o rectificar el traçat previst. 

En el cas de paral·lelismes amb carreteres de la xarxa local , les rases s’hauran de 
situar fora de la zona de domini públic de la carretera, és a dir, com a mínim en zona 
de servitud (3m des de l’aresta exterior de l’explanació i en tram urbà amb voreres a 
3 m de l’inici de les voreres). 

Les arquetes es situaran fora de la zona de domini públic de la carretera. 

S’estudiarà la senyalització segons les normes municipals i es determinaran les 
proteccions necessàries tant de les rases com dels passos que siguin necessaris per 
als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les planxes de ferro que 
s’hagin de col·locar sobre la rasa per al pas de vehicles. En el cas de carreteres es 
senyalitzaran d’acord amb la instrucció de carreteres Norma 8.3-IC, “Senyalització, 
abalisament i defensa de obres”, del Ministeri de Foment. 

Al marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim de curvatura de 
les mateixes. Aquest radi de curvatura de la rasa no podrà ser inferior a 15 vegades 
el diàmetre dels cables es vulguin canalitzar. 

Les rases es faran verticals fins a la profunditat determinada, apuntalant en els casos 
en que la naturalesa del terreny ho requereixi. 
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S’eliminarà tota rugositat del fons que pogués deteriorar la coberta dels cables i 
s’estendrà una capa de sorra fina de 6 cm d’espessor, que servirà per a anivellació 
del fons i assentament dels cables quan aquests vagin directament enterrats. 

Es procurarà deixar un pas de 50 cm entre la rasa i la terra extreta, amb el fi de 
facilitar la circulació del personal de l’obra i evitar la caiguda de terres en la rasa. 

La zona de treball estarà adequadament vallada, i disposarà de les senyalitzacions 
necessàries i d’il·luminació nocturna en color àmbar o vermell. 

El tancat ha de cobrir tot element que alteri la superfície vial (casetes, maquinària, 
materials apilats, etc.), serà continu en tot el seu perímetre i amb tanques 
consistents i perfectament alineades, delimitant els espais destinats a vianants, tràfic 
rodat i canalitzacions. L’obra estarà identificada mitjançant senyals normalitzats per 
els ajuntaments. 

S’instal·larà la senyalització vertical necessària per a garantir la seguretat de 
vianants, automobilistes i personal de l’obra. Les senyals de trànsit a disposar seran, 
com a mínim, les exigides pel codi de circulació i les ordenances vigents. 

En el moment d’efectuar la rasa en camins estrets de terra, tant siguin particulars 
com municipals, es farà la traça pel lateral del camí. 

Al fer la traça pel lateral, aquesta coincidirà molt més amb les rodadures dels 
vehicles i a la llarga es poden ocasionar avaries. D’altra banda el camí seguirà sent 
transitable en el moment en que es desenvolupin les obres. En aquest cas és 
aconsellable que el cable vagi embegut. 

6.2 Dimensions de la rasa 

Les dimensions (amplada i profunditat) de les canalitzacions s’estableixen de forma 
que la seva realització sigui el més econòmica possible i, a la vegada, permetin una 
instal·lació còmode dels cables. 

Es distingeixen els casos d’excavació en : 

• Vorera (o passeig) i terra. 

• Guals. 

• Calçades, encreuaments de carrers i carreteres. 

L’amplada de la a rasa tindrà una amplada en funció del nombre de circuits a 
estendre, tret dels llocs on hi hagi encreuaments amb altres serveis, essent de 0,40 
metres per a un i dos circuits directament en terra i 0,50 metres per un i dos circuits 
en tubs formigonats. La profunditat serà de 0,90 metres en el cas de discorre per 
sota de vorera o terra, de 1,10 metres per calçada i de 1,50 metres en l’interior de 
finques particulars. 

La separació entre els cables serà de 0,20 metres entre circuits de la mateixa 
companyia distribuïdora i de 0,25 metres entre el circuit particular i els circuits de la 
companyia distribuïdora. En el cas de que es tracti de guals o encreuaments de 
carrers o calçades, tot el conjunt anirà embegut en un prisma de formigó, igual a 
l’amplada de la rasa per 0,30 metres d’alçada. 

Finalment, la rasa quedarà coberta per capes de terra compactada cada 15 cm i amb 
95 % Pròctor modificat. 

Aquestes profunditats estan condicionades en aquells trams o punts en que s’hagi 
de conservar distàncies amb serveis. 
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6.3 Característiques dels tubulars 

Els tubulars a utilitzar presentaran una superfície interior llisa i tindran un diàmetre 
intern apropiat al dels cables que han d’allotjar i no inferior a 1,5 vegades el diàmetre 
aparent del cable (mínim de 15cm). 

Els tubs seran de polietilè d’alta densitat i de diàmetre exterior no inferior a 200 mm. 

6.4 Encreuaments i paral·lelismes 

Com ja s’ha comentat, als encreuaments de carrers, així com als guals i altres, es 
creu necessària la instal·lació de la línia a l’interior de tubulars de secció adequada, 
protegits mitjançant formigó, tal com es mostra als plànols de detalls. 

Encreuaments Línia Subterrània 

Relació de les distàncies i disposicions a adoptar en els diferents encreuaments que 
es puguin produir durant el traçat. 

Cables de telecomunicacions 

- El cable elèctric haurà d’estar situat, normalment, per sota del cable de 
telecomunicació. 

- La separació entre els diferents conductors serà de 30 cm.; si per exigències 
tècniques no es pogués respectar aquesta distància, sobre el cable inferior 
s’haurà d’aplicar una protecció de rajol massís de 300 x 150 x 40  mm. 

- L’encreuament no es pot realitzar en un lloc que coincideixi amb un 
empalmament del cable de telecomunicacions. 

- No poden existir empalmaments del cable elèctric a una distància inferior a 1 m 
de l’encreuament. 

Conduccions de gas i aigua 

- No es pot efectuar l’encreuament sobre la projecció vertical de les unions no 
soldades de les conduccions metàl·liques. 

- La separació en el punt d’encreuament serà de 30 cm. 

Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís de 300 x 
150 x 40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix. 

- No poden existir empalmaments del cable elèctric a una distància inferior a 1 m. 

Paral·lelismes Línia Subterrània 

Cables de telecomunicacions 

- La separació mínima serà de 25 cm. 

- Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís de 300 
x 150 x 40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix. 

Conduccions de gas i aigua 

- No es poden situar els cables elèctrics sobre la projecció horitzontal del tub.  

- Separació 50 cm. Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de 
rajol massís de 300 x 150 x 40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm 
de gruix. 

6.5 Protecció Mecànica i Senyalització 

Les línies elèctriques subterrànies han d’estar protegides contra possibles averies 
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produïdes per esfondraments de terres, per contacte amb cossos durs i per xoc 
d’eines metàl·liques en eventuals feines d’excavació. 

Per a senyalitzar l’existència dels cables i, a la vegada, protegir-los, es col·locaran 
les plaques de PE normalitzades disposades sobre de la capa de sorra, sent la seva 
amplada de 25 cm quan es tracti de protegir únicament una sola terna de cables. 
L’amplada s’incrementarà fins a cobrir totes les ternes en cas d’haver més de una. 

Les plaques aniran gravades amb l’anagrama de l’empresa propietària de la línia.  

Tot conjunt de cables ha d’estar senyalitzat per una cinta d’atenció, d’acord amb la 
recomanació UNESA 0205, col·locada a 0,40 m per sobre de la placa de protecció. 

En el cas de que en la mateixa rasa existeixin línies de tensió diferent (MT i BT), en 
diferents plans verticals, s’ha de col·locar l’esmentada cinta sobre de cada 
conducció. 

En el cas especial de que el traçat de la línia s’efectuï per conreus els cables hauran 
d’estar degudament protegits, algunes de les mesures a adoptar són : 

• Augment de la profunditat de la rasa, aquesta haurà de ser de 1,50 metres. 

• Protegits amb un dau de formigó segons detalls. 

• Instal·lació de fites. Aquestes estan composades de resina amassada tenyida de 
color vermell, amb forma de prisma rectangular de 30 cm d’alçada i base quadrada 
de 13 cm d’aresta amb encoratges de tub d’acer galvanitzat.  

En una de les cares es col·locarà una placa d’identificació d’alumini serigrafiat que 
proporciona la informació de la tensió, localització i profunditat del cable. Es 
recomanable que com a màxim hi hagin fites cada 50 metres com a màxim. 

6.6 Reposició i tancament de rases 

En els carrers del casc antic de menor amplada la reposició de l’asfalt serà per tota 
l’amplada del vial . 

En qualsevol cas, s’efectuarà per capes de 15 cm d’espessor i amb compactat 
mecànic. 

En el fons de la rasa anirà una capa de sorra fina de 6 cm d’espessor mínim cobrint 
l’amplada total de la rasa. 

Per sobre del cable. Anirà una altra capa de sorra d’espessor mínim 8 cm, disposada 
també sobre la totalitat de l’amplada. 

La sorra que s’utilitzarà per a la protecció dels cables serà neta i aspra, exempta de 
substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per lo qual es rentarà 
convencionalment si fos necessari. 

Els primers 30 cm per sobre de la placa de protecció s’ha d’omplir amb terra fina 
exempta de runes i els materials pedrencs. 

Si és necessari, per facilitar la compactació de les successives capes, es regarà amb 
el fi d’aconseguir una consistència del terreny semblant a la que presentava abans 
de la excavació. 

Les runes i els materials pedrencs es retiraran i es portaran a l’abocador. 

En el cas de paviments la seva reposició es realitzarà d’acord amb les normes i 
disposicions dictades per el propietari dels mateixos. Mirant sempre d’obtenir 
l’homogeneïtat entre el paviment nou i l’antic. 



12  de 63 

6.7 Descripció dels materials 

Conductor subterrani 

Es tracta d’un cable unipolar tipus RHZ1 Al o DHV1 Al, les característiques dels 
quals s’ajustaran a les definides en Norma IEC 60502 Norma IEC 60502 para 
"Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruídos para 
tensiones nominales de 1 kV a 30 kV". La tensió assignada del cable serà de 18/30 
kV, el conductor serà d’Alumini de 240 mm2, la pantalla serà de coure o alumini  de 
16 mm2, el recobriment extern estarà format per una capa de material aïllant 
resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se en el subsòl. 

Característiques principals del cable : 

- Conductor: circular compacte, de classe 2, format per varis fils d’alumini. 

- La pantalla del conductor està composada per una barreja termo-estable 
extruïda adherida a l’aïllament per a tota la superfície amb un espessor mínim de 
0,5 mm. 

- L’aïllament estarà constituït per un dielèctric sec extruït, termostable, de 
polietilè reticulat químicament (XLPE) de 8 mm d’espessor. 

- La pantalla sobre l’aïllament estarà constituïda per una part semiconductora 
no metàl·lica, amb un altra metàl·lica. La part metàl·lica estarà formada per una 
corona de fils de coure amb un diàmetre entre 0,5 i 1 mm. 

- La coberta exterior serà de color vermell i composada per un compost 
termoplàstic a base de poliolefina de 2 mm d’espessor. 

El traçat de la nova línia s’efectuarà per zones que ofereixin rasants presents o 
futures que puguin romandre permanents. 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presencia dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

 Característiques elèctriques cable 240-Al 

Resistència elèctrica del conductor a 20 ºC (Corrent Contínua)       0,125 Ω/Km 

Reactància inductiva (XL)                                                                 0,113 Ω/Km 

Tensió nominal (Uo)                                                                          18/30 kV 

Tensió màxima (Um)                                                                             36 kV              

Tensió a impulsos tipus raig (Up)                                                        170 kV 

Límit tèrmic en el conductor                                                     22,3 kA (T=250ºC 1s) 

Límit tèrmic en pantalla                                                               2,9 kA (T=160ºC 1s) 

Intensitat admissible a l’aire                                                                455 A 

Intensitat admissible sota tub                                                              320 A 

Radi de curvatura mínim                                                                     620 mm 

Diàmetre aparent del conductor                                                17,8 -19,2 mm          
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Empalmaments 

Es tracta d’un empalmament unipolar d’aplicació termoretràctil per a cable d’alumini 
d’aïllament sec, de 1x 240 mm2, sèrie 18/30 kV. Les característiques dels quals 
s’ajustaran a les definides en la Norma UNE-HD 629.1-S1. Correspondran a una 
tensió nominal de 18/30kV, una intensitat màxima de 36kV i una tensió d’assaig ona 
tipus raig de 170kV. El recobriment extern estarà format per una capa de material 
aïllant resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se en el subsòl. 

Tenint en compte que a cada bobina hi ha 1000 metres de cable subterrani, es 
preveu necessari efectuar 20 jocs d‘empalmaments per circuit. 

Tubs PE 

 
Tipus de material PE (polietilè) 

Tipus de construcció 
Tub de doble paret (interior llisa, exterior corrugada) 

rígid 

Dimensions 
Diàmetre exterior 200 mm Diàmetre interior 180 mm 

mín. 

Resistència a la compressió > 450 N 

Resistència al impacte 40 Joules 

Color Vermell 

Marques en el tub 

Indelebles, indicant: nom o marca del fabricant, 

designació, nº del lot o las dos últimes xifres del any de 

fabricació y norma UNE EN 50086/94 

   

Cinta senyalització cable subterrani ETU 205A 

 
Tipus de material PE (polietilè) 

Ample 15 +/- 0,5 cm 

Espessor 0,1 +/- 0,01 mm 

Color 
(s/UNE-48.103) cinta color groc viu b-532, amb impressió 

indeleble a tinta negra 

Resistència a la tracció (longitudinal) 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (transversal) 80 kg/cm2 

Longitud de subministrament 1000 m  

Peso (rollo de 1000 m) 15 kg 
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Plaques per la protecció de cables elèctrics subterranis 
Tipus de material PE (polietilè) o PP (polipropilè) 

Densitat específica (mínima) 
PE = 0,94 g/cm3 

PP = 1 g/cm3 

Color 
Groc S 0580-Y10R 

(UNE-48.103) 

Pes aproximat 0,50 kg/placa 

Resistència a la tracció 10 daN (unió plaques) 

Resistència a impacte 50 Joules 

Marques en la placa Indelebles 

 

 
Placa protecció PEHD 
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7 CENTRE DE DISTRIBUCIÓ. 

7.1 Descripció del edifici. 

El Centre de repartiment previst de instal·lar és del model CMS.21. Es tracte de un 
centre prefabricat de maniobra i seccionament amb envoltant prefabricada de 
formigó monobloc, per a instal·lació en superfície i de maniobra exterior.  

És construït en sèrie, assajat, equipat, subministrat i transportat des de fàbrica com 
una unitat. 

Està dissenyat seguint els requeriments de les normes IEC 62271-200 i IEC 62271-
202, per a instal·lació en xarxes de distribució elèctriques per a una tensió assignada 
de la xarxa (Us) de fins a 40,5 kV en corrent altern trifàsica. 

El seu reduït pes i dimensions permeten una fàcil manipulació i transport. 

 

 

7.2 Componentes de CMS.21 

CMS.21 està equipat amb aparellatge sota envoltant metàl·lica d'aïllament en gas 
per a corrent altern amb tensions assignades fins 40,5 kV. En opció, l'equip pot 
incloure una unitat compacta de telecomandament per realitzar totes les funcions 
locals i de telecomandament (telecontrol, seccionalitzador, detecció de pas de falta, 
transferència automàtica, etc.). 
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7.3 Aparellatge de mitja  tensió 

Cel·les M.T. 

Les cel·les seran de la sèrie 36 kV, tipus interior, amb les següents característiques: 

 
Tensió nominal.......................................................  36 kV. 

Intensitat nominal ...................................................  630 A 

Tensió d’assaig 50 Hz (1 min) ...............................  70 kV. 

Tensió d’assaig ona xoc ........................................  170 kV. 

Intensitat tèrmica (1 seg.) ......................................  20 kA efic. 

Intensitat dinàmica .................................................  40 kA Cresta. 

Grau de protecció (UNE 20324) ............................  IP-315. 

Cel·la de Línia (3 unitats): 

És un embolcall metàl·lica que conté un interruptor-seccionador tripolar amb tall SF6 
d’accionament manual. 

El conjunt conté: 

- Seccionador de posta a terra. 

- Tres aïlladors capacitius per alimentació de làmpades de senyalització de 
presència de tensió. 

- Enclavaments mecànics entre el seccionador i la posta a terra. 

S’hi instal·laran 3 cel·les d’entrada/sortida de línia. 

 

Si no es possible disposar de una alimentació en baixa tensió exterior, es pot 
subministrar la funció d’alimentació de serveis auxiliars. 

7.4 Envolvent prefabricat de formigó 

L'envolupant es subministra amb portes metàl·liques, maneta d'obertura, i 
enclavaments en portes i pany. 

Les portes d'accés a l'aparellatge són dobles, permetent un buit útil d'accés de 1670 
mm de alt per 2000 mm d'ample al front. les portes disposen d'un sistema 
d'enclavament en l'obertura a aproximadament 90º i 180º. 

La porta dreta es pot subministrar amb diferents tipus de panys (cilindre europeu, 
pany tipus Ormazabal, etc.), així com amb pany preparada per al seu tancament 
mitjançant cadenat, d'argolla de fins a Ø 10 mm. 
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7.5 Característiques mecàniques 

 
Pes Total: 
 

Tensió 36 kV  Sistema cgm.3  

Esquema de mitja tensió 3L 

Per aparellatge (kg) 486 

Total (kg) 4636 

 
 
 

Element  Pes (kg) 

Cos 3100 

Coberta 680 

Terra 362 

Total sense aparellatge 4150 

 

7.6 Dimensions 

 

 
 
 

7.7 Preparació emplaçament 
 

Abans de la instal·lació de CMS.21 s'ha de realitzar la excavació i s'ha de disposar la 
xarxa de terres, que més tard es connecta a la terra de protecció de CMS.21. 
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Per a l'execució de l'excavació es recomana tenir en compte les disposicions 
mínimes de seguretat i salut vigents.  

En aquest sentit, es recomana: 

1. Abans d'iniciar l'obertura, realitzar un estudi previ de el terreny per conèixer la 
seva estabilitat i la possible existència de conduccions. 

2. Evitar l'acumulació de l'material excavat i de equips al costat de la vora de 
l'excavació. S'han de prendre les precaucions que impedeixin l'esfondrament de les 
parets i la caiguda a el fons de l'material excavat i dels equips. 

3. Com a norma general, mantenir lliure de càrregues i de circulació de vehicles, una 
àrea de 3 m al voltant de l' perímetre d'excavació. 

. 

 
 
 

 
 

7.8 Protecció contra contactes directes accidentals 

La protecció contra contactes accidentals amb elements en tensió queda garantida 
amb la instal·lació de cel·les prefabricades, a l’existir enclavaments mecànics que 
impedeixen l’accés a l'interior mentre no es connecti el corresponent seccionador de 
posta a terra, segons es descriu a continuació: 

o Enclavament de portes: impedeix la seva obertura quan l’aparell principal   està 
tancat o la posta a terra està desconnectada.  

o Enclavament de maniobra: impedeix la maniobra de l’aparell principal i l’obertura de 
la posta a terra, amb la porta oberta. 
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o Enclavament de terra: impedeix el tancament de la posta a terra amb l'interruptor 
tancat o viceversa. 

S’instal·laran rètols de les seqüències de maniobres per tal d’evitar accidents. En el 
interior del centre de transformació hi haurà un rètol que indiqui que abans de 
canviar fusibles, s’ha d’obrir l'interruptor automàtic i el seccionador, i posar terres a 
ambdós costats. 

7.9 Instal·lació de posada a terra 

En el Centre de Repartiment a es realitzarà una instal·lació de posada a terra de 
protecció. La instal·lació es realitzarà amb conductor de coure despullat de 1x50 
mm2. Es connectaran a aquesta instal·lació de posada a terra totes les parts 
metàl·liques de la instal·lació del centre de mesura, exceptuant-ne les que són 
accessibles des de l’exterior (portes, finestres, safates baixa tensió, estructura de la 
nau, etc.). 

 

7.10 Mesures addicionals de seguretat 

Com a mesures addicionals de seguretat, s’instal·larà a l'interior del centre: 

o Banqueta aïllant 36 kV. 

o Posta a terres. 

o Plaques de perill de mort a tots el elements que continguin aparellatge en 
tensió, portes d’accés, mampares, etc. 

o Plaques de primers auxilis. 

o Instruccions de les seqüències de maniobres. 

Els equips de manteniment de la companyia elèctrica durant com a material 
necessari per l’accés als centres de transformació la resta de material de seguretat 
necessari com són els guants d’aïllament fins a 36 kV, un extintor d’eficàcia 113 B 
per presència de tensió, etc. 

7.11 Instal·lacions auxiliars 

Es realitzarà una instal·lació d’enllumenat interior al centre de mesura, alimentat des 
del secundari del transformadors ubicats en un altre edifici, a través de protecció 
magneto tèrmica i diferencial adequades. Es protegirà amb interruptor magneto 
tèrmic 10A/II i diferencial 40A/II/30 mA. 

S’instal·laran les fonts de llum necessàries per tal d’aconseguir com a mínim un 
nivell mig d’enllumenat de 150 lux, i existiran com a mínim dos punts de llum. 

Els focus lluminosos estaran disposats de manera que es mantinguin la màxima 
uniformitat possible en la il·luminació. 

Els conductors que formen els circuits seran del tipus H07V-K de coure de 2,5 mm² 
de secció, classe 5 i aïllament termoplàstic TI 1. S’instal·laran a l’interior de tubs 
aïllants rígids. 

Els interruptors de l’enllumenat es situaran al costat de les portes d’accés amb un 
pilot que indiqui la seva presència. També es podrà accionar l’enllumenat  
automàticament per obertura de la porta d'accés, mitjançant un final de cursa. 
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No sortirà del recinte del centre de mesura cap element metàl·lic (safates, tubs, 
reixes, etc.) a part dels cables de mitja i baixa tensió. 

7.12 Ventilació 

La ventilació del centre es realitza de manera natural, mitjançant reixes metàl·liques 
en forma de "V", i tela mosquitera, de tal manera que impedeixi la introducció 
d’objectes des de l’exterior, si són directament accessibles. 

La superfície de reixes del local garanteix la correcta ventilació, segons es justifica a 
la memòria de càlcul. 

7.13 Contra incendis 

Per a la determinació de les proteccions contra incendis que es poden donar lloc 
dins d’aquesta instal·lació s’ha tingut en compte que es tracta d’una instal·lació d’ús 
privat i s’ha pres de referència la instrucció MIE RAT 14.4.  

 

7.14 Nivell d’aïllament. 

El nivell d’aïllament dels elements en tensió del centre de distribució serà 
l’assenyalat reglamentàriament (ITC-MIE-RAT 12) per material del Grup A amb una 
tensió més elevada de 36 kV, que és de 145 ó 170 kV cresta de tensió nominal 
suportada a impulsos tipus llamp i de 70 kV eficaços de tensió nominal suportada de 
curta durada a freqüència industrial. 
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8 RESUM DE DADES. 

1.1 Línia elèctrica. Tram1 
 
1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Donar subministrament al Túnel del Pertús de la MAT 
3. Origen C.D. EM58205 existent. 
4. Final Nou Centre de Repartiment 71244  
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  25m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

 
 

8.1 Línia elèctrica. Tram2 
 
1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Donar subministrament al Túnel del Pertús de la MAT 
3. Origen Nou Centre de Repartiment 71244 
4. Final Puntes mortes , camí de la Font Pudenta  
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  705 m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

 

8.2 Línia elèctrica. Tram3 
 
1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Donar subministrament al Túnel del Pertús de la MAT 
3. Origen Puntes mortes , Prop C/ Andalusia 
4. Final Puntes mortes , Final c/ del Nord  
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  2490 m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 
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9 ORGANISMES AFECTATS. 
Pel present Projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels Organismes, 
Corporacions Oficials i/o Empreses de Servei Públic que es relacionen a continuació. 

 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament de LA JONQUERA Pas de nova línia subterrània 25kV. 

Diputació de Girona 
Encreuament de línia subterrània de 25 kV amb 

carretera GI-601 

Ministerio de Fomento 
Paral·lelisme de nova línia subterrània MT amb 

carretera N-II 

Agència Catalana de l’Aigua 
Encreuaments i paral·lelismes de línia subterrània de 

25 kV amb els diferents recs de la conca del Riu 
Llobregat d’Empordà. 

10 PROPIETARIS AFECTATS. 
En determinats punts del traçat la línia subterrània MT surt del domini públic i entra 
dintre de parcel·les de titularitat privada.  

De totes elles s’obtindrà la corresponent autorització de pas. 

11 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
En el punt 5. figura l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut aplicable a la construcció 
d’aquest tipus d’instal·lació, (S/R D 1627/97 del 24 d’octubre). 

12 CONCLUSIÓ. 
La construcció de la instal·lació serà efectuada d'acord amb els vigents Reglaments: 

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGIA ELÉCTRICA.  Aprovat per Reial Decret 1955/2000 de 1 de 
desembre. 

Acompanyen a aquesta Memòria, el Pressupost, els corresponents Plànols, l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, la Relació de Propietaris i la Documentació exigida en el 
Decret 351/1987 de 23 de novembre de la Generalitat de Catalunya 

 

Girona, Setembre de 2021 
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ANNEX 1.- CÀLCULS 
1 CÀLCUL ELÈCTRIC DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 

Càlcul de la secció tenint en compte: 

1. Intensitat màxima admissible pels conductors. 

2. Caiguda de tensió. 

3. Seccions normalitzades. 

La potència màxima admissible que circularà per la línia serà: 

I   U 3= Paparent ⋅⋅  

Els conductors de secció Al 240 soterrats directament poden admetre una intensitat 
de 345A, segons ICT-LAT-06 Taula 12. Aplicant un factor de correcció per 
agrupament de 0,82, segons la Taula 10 de la ICT LAT-06, i un factor de correcció 
de 1,03 segons la Taula 11 de la ITC LAT-06, per a una fondària d’instal·lació de 
0,80 mts, la intensitat admissible final serà de 291A. 

kVA600.12291  25  3= Paparen =⋅⋅  

La densitat de corrent serà:  
)mm(  S

(A)  I
 = D

2
 

AL 240; D  = 291/240 = 1,21   A/mm 2 
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2 CAIGUDA DE TENSIÓ: 
Vindrà donada per l’expressió: 

) tg  X + R( 
U

 L  P 
 =U 50c ϕ⋅⋅⋅  en valor absolut 

) tg  X + R( 
U10

 L  P 
 =(%)U 502C ϕ⋅⋅

⋅
⋅  en valor percentual 

On 

P = Potència a transportar en kW 

L = longitud de la línia en km 

U = Tensió nominal de la línia en kV 

R50 = resistència del conductor en Ω/km a 50 ºC, inclòs l’efecte pell i l’efecte 
proximitat 

X = reactància de la línia en Ω/km. 

(Paparent[kVA] · cos φ = Pactiva [kW]); cos φ = 0,9 

Al 240 (R50 = 0,140 Ω/km; X = 0,101 Ω/km) 

 

Longitud total del tram incloent el Tram del camí de la Font Pudenta : 3720m 

0,101)  0,484 + (0,140 
25

720,3  340.11
=UC ⋅⋅⋅  

Uc = 325 V :  Uc(%) = 1,30 % 

 

 

Valor suficientment baix. 
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3 PÈRDUA DE POTÈNCIA 
 

Vindrà donada per l’expressió: 

ϕ⋅
⋅⋅

 cosU
R L  P 

 =P 22
50

2

p  en valor absolut 

ϕ⋅⋅
⋅⋅

 cosU10
R L  P 

 =(%)P 22
50

p  en valor percentual 

On 

P = Potència a transportar en kW 

L = longitud de la línia en km 

U = Tensió nominal de la línia en kV 

R50 = resistència del conductor en Ω/km a 50 ºC, inclòs l’efecte pell i l’efecte 
proximitat 

(Paparent[kVA] · cos φ = Pactiva [kW]); cos φ = 0,9 

Al 240 (R50 = 0,140 Ω/km) 

Així doncs la pèrdua de potència a plena càrrega del conductor serà: 

 

Longitud total del tram incloent el Tram del camí de la Font Pudenta : 3720m 

 

22

2

9,025

14,0 720,3  340.11
 =

⋅
⋅⋅

P p  

Pp = 135 kW :  Pp(%) = 1,19 % 

 
 

 

Valor suficientment baix. 
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ANNEX II.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1 Introducció i objectius 
Durant l’execució de la obra, es generaran materials que hauran de ser retirats i que 
són susceptibles de classificar-se com a residu. Els residus generats en l’obra en 
qüestió es classificaran, tal com especifica la Llei 15/2003 del 13 de juny publicada 
en el DOGC 3915-01/07/2003, com a Residus Inerts, Residus No Especials i 
Residus Especials. La gestió dels residus que han de ser retirats, precisaran de 
diferents canals de gestió, així com la generació dels diferents certificats que marca 
la normativa vigent. 

El material potencialment reutilitzable generat en l’obra, ja sigui material sobrant 
(cables, tubulars, etc.) o material reutilitzable, un cop classificat en els contenidors 
homologats per a la recollida es portaran al magatzem habilitat per aquests objecte o 
directament en el mateix lloc de generació del material per classificar el que pot ser 
susceptible de ser reutilitzat directament i el que es converteix en residu per a ser 
retirat per el Gestor Autoritzat, segons s’estipula en el Real Decreto 105/2008 
publicat en el BOE 38 13/2/2008. 

S’efectuarà en l’obra un emmagatzematge adequat del material retirat, depenent el 
seu destí previst. Una vegada rebut el material en la zona d’apilament, s’haurà 
d’efectuar la seva separació en dues categories: municipals i industrials, i aquests a 
la seva vegada en especial, no especials i inerts. S’efectuarà un emmagatzematge 
adequat del residu, d’acord aquestes categories fins el seu transport, gestió i 
disposició final, devent acreditar la mateixa mitjançant la documentació 
corresponent. 

Si no fora possible la gestió immediata dels residus generats per part del Gestor 
Autoritzat ni la seva retirada immediata de la obra, els residus s’emmagatzemaran en 
contenidors que disposin d’un element de recollida de fuites accidentals i tenint que 
ser retirats en el menor temps possible per el Gestor autoritzat. 

2 Definició de conceptes 
Residu de construcció i demolició : qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en l’ article 3 a de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, es 
generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial:  Tots aquells que residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic  .. 

Residu no especial:   tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials 

Residu inert:  residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no sigui soluble ni combustibles, ni reacciona 
física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de manera que pugui 
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat 
totals i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran 
de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la 
qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició :  
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• La persona física o jurídica titular de la llicencia urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessari llicencia urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’ una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitza operacions de tractament, de mescla o 
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

• L’ importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica 
que tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i tingui la condició 
de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, el 
dels subcontractistes i els treballadors autònoms. No té la consideració de posseïdor 
de residus de construcció i demolició dels treballadors per compte aliè. 

3 Tipologia de residus generats. 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i 
la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor 
des de l'1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista 
única s’estableix quins residus han de ser considerats com a perillosos (Especials).  

En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format 
de la codificació el Mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i 
que no tenen per que coincidir.  

El CRC continua essent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el 
cas de la classificació. 

3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés d’execució de les rases i de les reformes dels 
Centres de Transformació son els següents: 

• Terres 

• Roca 

• Formigó (paviments, murs, ...) 

• Mescla bituminosa 

• Cablejat elèctric 

• Restes vegetals 

• Metalls 

• Totxos 

• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
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RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i de runes 

 

RUNES:  

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Totxo 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02  Vidre 

17 05 04  Terra i pedra diferents de las especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA:  

17 02 01  Fusta 

 

PLÀSTIC:  

17 02 03  Plàstic 

 

 

FERRALLA:  

17 04  Metalls (inclòs les seves aleacions) 

17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zenc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUOS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i de runes 

 

17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, vidrieres 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen 
substancies perilloses. 

17 02 04  
Vidre, plàstic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres substancies perilloses. 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substancies perilloses. 

17 06 01  Materials d’aïllament que contenen amiant 

17 06 03  Altres materials d’aïllament que consisteix contenen, substancies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
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17 05 03  Terra i pedres que contenen substancies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substancies perilloses. 

17 05 07  Balastre de vies fèrries que contenen substancies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substancies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres substancies perilloses. 

17 03 01  Mescla bituminosa que contenen quitrà de hulla. 

17 03 03. Quitrà de hulla i productes enquitranats 

 

3.2 Altres residus especials No inclosos en el capít ol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 
05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament 
específic. 

4 Marc legal. 
Durant las obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de 
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar 
qualsevol impacte sobre l’entorn. 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de 
gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la 
Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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5 Descripció de l’obra. Generació de Residus. 
S’efectuarà nova estesa de cables subterranis de MITJA TENSIÓ  per vorera, terra i 
calçada. El traçat s’efectuarà per zones que ofereixin rasants presents o futures que 
puguin romandre permanents. 

La reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella establerta a la 
Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 06 del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en les línies elèctriques d’alta tensió aprovat per 
Reial Decret  223/2008, de 15 de febrer, publicat al B.O.E. núm. 68, de 19 de març 
de 2008, així com la resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen 
els requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució 
elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya, soterrant els 
conductors a una fondària no inferior a 0,80 m. Així mateix es tindran amb 
consideració el decret 120/92 de 25 d’ abril i l’ ordre de 5 de juliol de 1993 sobre 
xarxes subterrànies de servei públic. 

En el plànol de canalització, s’ hi detalla la secció de la rasa i la disposició dels 
cables. 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presencia dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

Els tres cables es col·locaran a una distancia del fons de 6cm., per l’interior de un 
tub de polietilè (PE.) de un diàmetre no inferior a 160mm. El tub anirà formigonat en 
un prisma total de 30cm. Sobre aquest formigó es col·locarà una cinta senyalitzadora 
a una profunditat de 10cm. por sota del acabat superficial, amb la finalitat de prevenir 
la presencia de la línia. 

Posteriorment es reomplirà la resta de la rasa amb terres sobrants de la excavació, 
convenientment compactat, i finalment es farà la reposició del pavimento en la part 
afectada per la excavació, amb les característiques del existent al iniciar-se els 
treballs. 

Per una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos 

En l’execució de les rases és possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per poder-los valoritzar amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i de gestió de residus s’ha de disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’execució 
de les rases, es realitzarà de tal manera que els diversos components poden 
separar-se fàcilment en el origen, i ser separats segons la seva naturalesa.  

Amb aquesta finalitat es disposaran diverses superfícies per a acollir els materials 
obtinguts segons la naturalesa, especialment per a segregar correctament els 
residus especials, no especials i inertes. Las accions necessàries per  aconseguir 
aquesta separació son les següents: 
• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 

residus: 

o Asfalt. 

o Formigó. 
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o Terres, roca. 

o Material vegetal. 

o Cablejat. 

o Metalls. 

o Altres: vidre, Fusta, plàstics, paper i cartró. 

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

o Codi de identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

o Nom, adreça i telèfon del titular de los residus. 

o Naturalesa dels riscos. 

Es realitzarà un control dels volums al final de la obra i de la correcta gestió de tots 
ells. 

5.1 Procediment tapat i compactat de línies subterrànies 

Quan el conductor estigui directament enterrat o en tub enterrat (tub sec), en el fons 
de la rasa si estendrà una capa de sorra de riu d’un gruix mínim de 5 cm sobre la 
que es dipositarà el cable (o tub) a instal·lar, que es cobrirà amb una altre capa de 
sorra de idèntiques característiques i un gruix mínim de 10 cm; sobre aquesta s’hi 
col·locarà com a protecció mecànica plaques de plàstic sense halògens (PE) segons 
especificacions tècnica del Grup ENDESA corresponent, col·locades 
longitudinalment al sentit de l'estesa del cable. 

En tots els casos, inclòs el tub formigonat, a continuació si s'estendrà una altra capa, 
amb terra procedent del l'excavació, de 20 cm de gruix, piconada per mitjans 
manuals. Aquesta capa de terra estarà exempta de pedres i runa, en general seran 
terres noves. Sobre aquesta capa, s’ instal·larà la cinta de senyalització que servirà 
per a indicar la presència dels cables durant eventuals treballs d’excavació. A 
continuació, s’ omplirà la rasa amb terra apta per a compactar per capes successives 
de 15 cm de gruix, havent d'utilitzar per a la  compactació mitjans mecànics, amb la 
finalitat que el terreny quedi prou consolidat. A la compactació del rebliment ha 
d'assolir una densitat mínima del 95% del Proctor Modificat. 

La sorra que s'utilitzi per a la protecció dels cables serà neta, solta i aspra, exempta 
de substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per lo que es tamisarà o 
rentarà convenientment si fos necessari. Sempre es farà servir sorra de riu i les 
dimensions dels grans seran de 0,2 a 1 mm. En les zones on sí que requereixi 
efectuar reposició de paviments, s’omplirà fins l'altura convenient que permeti la 
col·locació d'aquests. 

Finalment es reconstruirà el paviment, si n'hi ha, del mateix tipus i qualitat de 
l'existent abans de realitzar l'obertura. 
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5.2 Minimització i prevenció 

Amb aquest Estudi de Gestió s’identifica les accions de minimització a tenir en 
consideració per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.  

 
• per tal de minimitzar i prevenir la creació de residus al tractar-se d’una 

obertura i posterior tancament de la rasa per la instal·lació d’una xarxa 

elèctrica subterrània s’ha programat el volum de terres excavades per 

minimitzar els sobrants i utilitzar-los en cas que estiguin en bones condicions 

al mateix emplaçament. 

 
• s’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 

5.3 Gestió dels residus. 
Els objectius generals de l'Aplicació de l' Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en:  

• Incidir en la cultura del personal de la obra amb l’objectiu de millorar en la 

gestió dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de la obra. 

En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la 

correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents 

processos: 

 
T 11- Deposició de residus inerts.  
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
T 15- Deposició en dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició.  
V 11- Reciclatge de paper i cartró  
V 12- Reciclatge de plàstics  
V 14 - Reciclatge de vidre.  
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes  
V 41- Reciclatge i r ecuperació de metalls o compostos metàl·lics  
V71- Utilització en la construcció  
Formigó, totxo 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescla de terra i asfalt 
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El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 
• Fitxa de acceptació (HACE): Acord normalitzat que, per a cada tipus de 

residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i la 

empresa gestora escollida. 

• Fulls de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 

• Fulla de seguiment itinerant (FIN): Document de transport de residus que 

permet la recollida en un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim 

de 20 productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destí: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 

posseïdor de un residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el 

reconeixement de la aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, 

per us agrícola o en aprofitament de la ecologia. 

• Justificant de rebut (JRR): Albarà que entrega el gestor de residus a la 

recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

5.4 Operacions de Reutilització, Valoració o Eliminació dels Residus no 
Perillosos. 

• 17.01.01 (Formigó+Morter) S’ evacuaran directament fora de la Obra segons 

planificació de Obra.  

• 17.01.02 (Totxos) La companyia subministradora es farà càrrec del material 

sobrant sense utilitzar per a la seva possible utilització en altre obres.  

• 17.05.04 (Terres) S’estima el reaprofitament del 70% de la terra extreta. Per 

això se contractarà maquinaria de neteja y trituració de roca per a la seva 

reutilització. Per al 30% restant s’acordarà amb un gestor de residus local 

l’acceptació del material per a la seva reutilització en producció de àrids.  

• 17.08.02 (Guix) S’evacuaran directament fora de la Obra segons planificació 

de Obra. 
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Tractament Destí 
RCD’s NIVELL II 

1. terres i petrolis de la excavació 
    
RCD’s NIVELL II 
RCD: NATURALESA NO PÉTREA 

Asfalt 
17 03 02 Mescles bituminoses 

diferents a les del 
codi 17 03 010 Reciclat Planta reciclatge RCD 

Fusta 
17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Metall 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 

Reciclat Gestor autoritzat MAC 
17 04 02  Alumini 
17 04 05 Ferro i Acer 

Paper 
20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Plàstic 
17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Vidre 
17 02 02  Vidre Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Guix 
17 08 02 MC a partir de guix 

diferent als del codi 
17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat MAC 

RCD: NATURALESA PÉTREA 
Sorra Grava i altres àrids 

01 04 09 Residus de sorra y 
argila Reciclat Planta reciclatge RCD 

Formigó 
17 01 01  Reciclat / 

 Abocador Planta reciclatge RCD 
Maons, rajols i altres ceràmics 

17 01 03 Teules i materials 
ceràmics Reciclat 

Planta reciclatge RCD 
17 01 07 Mescles de formigó, 

maons, teules i 
materials ceràmics 
diferents a les del 

codi 17 01 06 
Reciclat / 
Abocador 

Pedra 
17 09 04 RDC barrejats 

diferents als del codi 
17 09 01, 02 y 03 Reciclat 

 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
Deixalles 

20 02 01 Residus 
biodegradables (ex: 
restes de vegetació y 

brossa) 
Reciclat / 
Abocador Planta reciclatge RSU 

20 03 01 Mescla de residus 
municipals 
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6 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 
cancerígens o provoquen Reaccions nocives en contacte amb altres materials. El 
Tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, amb  objecte d'aïllar i 
facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, 
mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a la obra es consideraran dintre aquesta 
categoria els següents: 

 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que 

els contenen. 

• Olis usats, restes de olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, 

així com envasos que els contenen. 

• Mescles de olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de manteniment de maquinaria i equips. 

• Restos de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernís, així com els 

recipients que els contenen. 

• Restos de resines, làtex, plastificants i coles, així como els envases que els 

contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona de 

obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així como los recipients que els contenen. 

7 Gestors de residus. 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per a la obtenció d’ informació del gestor de residus mes proper es 
consultarà la pàgina web de la Agencia Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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8 Volum de residus de runes i excavacions generades en obra. 
Segons article 4 del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió 
de Residus. 

El volum més important de residus generats serà el provinent de les terres derivades 
de l’excavació de la rasa: 

 

 
Tenint en compte que la capa superficial (uns 30cm) de la rasa estarà formada per 
asfalt i/o formigó  

Volum de terres brutes generades: 358,14 m3 

 

Volum de terres netes generades: 719,86 m3 

 

Es preveu un aprofitament del 70 % de les terres netes generades per tant els 
residus finals seran: 

743,9 x 0,30 = 216 m3 

 

Tipus de residu Volum (m 3) Codi CER 

Runes de formigó i paviment             358 170101 

Terres sota vorera i paviment 216 170504 

En menor mesura també es generaran els residus provinents de les reformes dels 
centres de transformació. 
  

Profunditat Amplada Longitud Volum
CAPA  
RUNA

NETES BRUTES

 [cm] [cm] [m] [m3]  [cm] [m3] [m3]
1 CIRCUIT EN VORERA PANOT 90 40 573 206.3 30 137.54 68.76
1 CIRCUIT EN VORERA TERRA 90 40 184 66.2 0 66.2 0
1 CIRCUIT EN VORERA FORMIGÓ 90 40 396 142.6 30 95.08 47.52
1 CIRCUIT EN RASA POC
PROFUNDA 30 40 22 2.6 30 -0.04 2.64

1 CIRCUIT EN CALÇADA ASFALT 90 40 1826 578.9 30 359.78 219.12
1 CIRCUIT EN CALÇADA AMB 2 
TUBS FORMIGONATS 110 50 134 81.4 30 61.3 20.1

719.86 358.14

Tipus de rasa Descripció
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ANNEX III.- REPOSICIÓ DE ASFALT 
1 Introducció i objectius 

 

En aquest apartat es descriurà els diferents criteris per a fer reposició de la rasa un 
cop acabada la obra.  

Es distingiran els següents trams 

- Rasa per vorera de formigó 

La rasa serà el mes rectilínia possible i s’ajustara a talls i/o juntes de dilatació existents 
per evitar el màxim possible el seu impacte visual.  

 

En els trams on sigui possible anirà paral·ela a la rasa existent de enllumenat públic 
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Rasa per asfalt 

En la mesura que sigui possible es reasfaltarà tota la amplada del carrer degons els 
plànols adjunts 

En els vials on no es reasfalti tota l’amplada la rasa es fara a una de les vores del vial 
per tal que la rasa quedi mes dissimulada. 

  

 

- Rasa per vorera de panot 

Es reposarà el panot amb panots idèntics als que s’han substituït, en la mesura que 
sigui possible es reutilitzaran els panots existents per tal que el seu aspecte sigui igual 
als del entorn. 
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- Rasa per vorera de formigó pintat 

Al tractar-se de una zona singular en aquest tram es refarà tota la amplada de la 
vorera per tal que un cop acabada la obra aquesta quedi totalment camuflada. 
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2 ASFALTAT DE VIALS 
 

La superfícies a asfaltar seran les següents: 

Vial Superfície asfaltada [m 2] 

Camí Moli d’en Bosch 1331 

C/ Nord 3785 

C/ Llobregat + C/. Carols 1020 

C/ Arnau Mata 250 

TOTAL 6386 
 

TOTAL SUERFÍCIE =    6.386m2 

 

Veure plànols adjunts:.  

 

En aquests carrers el que s’haurà de realitzar és el següent; 

1.- Fressat de la superfície 6cm de gruix (excepte ½ del carrer nord que es col·locarà 
a sobre l’existent i s’acabarà de perfilar les vores) 

2.- Reg d’adherència 

3.- Capa asfàltica de rodadura AC16 Surf D de 6cm amb granulat granític. 

4.- Col·locació de tapes noves D400 amb junta d’insonorització amb el nom del 
servei (9unitat rodones de diàmetre 80cm + 1unitat quadrada de 30x30 + 1unitat de 
hidrant)  

5.- Repintat de la senyalització horitzontal  

6.- Col·locació de reductors de velocitat de 60cm d’amplada i 5cm d’alçada igual als 
existents ( totals = 14,00ml) 

 

Durant l’execució dels treballs es portarà a terme el control de qualitat de l’asfalt i de 
la rasa amb les proves reglamentàries. Al finalitzar les obres s’aportarà el certificat 
final d’obres i un certificat del control de qualitat (en el qual el director d’obres 
especificarà que s’han realitzat el control de qualitat i aquests ha estat correcte).  
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Núm. Expedient: 301203 

 

2.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS. 
 

 
NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" 
DES DE NOU CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A 

FUTUR CM 71245 
(FASE 1) 

 

D’acord amb el que estableix l’apartat 5.1, paràgraf C del Decret 351/87, i als efectes 
pertinents, aquesta Empresa accepta els condicionats que es reflecteixen en les 
còpies de les autoritzacions que s’acompanyen, emeses pels Organismes, 
Corporacions Municipals i/o Empreses de Servei Públic que a continuació es 
detallen:  

 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament de LA JONQUERA Pas de nova línia subterrània 25kV. 

Diputació de Girona Encreuament de línia subterrània de 25 kV amb 
carretera GI-601 

Ministerio de Fomento 
Paral·lelisme de nova línia subterrània MT amb 

carretera N-II 

Agència Catalana de l’Aigua 
Encreuaments i paral·lelismes de línia subterrània de 

25 kV amb els diferents recs. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Serveis Territorials a Girona. 
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3.- PLEC DE CONDICIONS 
1. - LINIES SUBTERRÀNIES DE MITJA TENSIÓ 

1.1 Traçat 

Les canalitzacions, excepte casos de força major, s' executaran per terrenys de domini 
públic, sota vorera o calçada, evitant angles pronunciats. El traçat serà lo mes rectilini 
possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorada o façanes dels edificis principals. 

Abans de començar els treballs, es marcaran en el paviment les zones on s'obriran les 
rases, senyalant tant la seva amplada com la seva longitud i les zones on es deixen claus 
per a la contenció del terreny. Si es coneixen les escomeses d'altres serveis a les finques 
construïdes, s' indicaran les  situacions amb el fi de prendre les precaucions degudes. Abans 
de procedir a la obertura de les rases, s' obriran cales de reconeixement per a confirmar o 
rectificar el traçat previst. 

Es realitzarà la senyalització d' acord amb els documents citats i les normes municipals i es 
determinaran les proteccions precises tant de la rasa com dels passos que siguin necessaris 
per als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin 
de col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles i personal. Al marcar el traçat de les 
rases, es tindrà en compte el radi mínim que s'ha de deixar a les corbes segons la secció del 
conductor o conductors que es vulguin canalitzar. 

1.2 Demolició de paviments 

S’efectuaran en una amplitud d'acord amb el projecte i en funció dels cables a instal·lar 
utilitzant medis manuals o mecànics. Per a donar compliment a la normativa sobre 
emissions de soroll a la via pública, les eines pneumàtiques que hagin d'utilizar-se, així com 
els compressors, seran del tipus insonoritzat. 

Quan es tracte de calçades amb morter asfàltic o formigons en massa s’efectuarà, 
prèviament un tall rectilini amb disc a l'amplada a reposar independentment del que 
correspongui a la rasa tipus. El contractista serà l'encarregat d'obtenir la oportuna Guia 
Municipal per tal de traslladar al abocador autoritzat de les runes i terres sobrants. 

1.3 Obertura de rases 

Les parets de les rases seran verticals fins a la profunditat escollida, col·locant-se entibats 
en els  casos en que la naturalesa del terreny ho faci precís. Quan les característiques del 
terreny, la existència de serveis o la previsió d’instal·lació de nous serveis la construcció dels 
quals comprometi la seguretat de l'estesa subterrània,  s' augmentarà la profunditat de la 
rasa d' acord amb el tècnic encarregat de l'obra designat per l'Empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica. Es procurarà deixar un espai mínim de 50 cm entre la rasa i les terres 
extretes, amb el fi de facilitar la circulació del personal del obra i evitar la caiguda de terres a 
la rasa .S'han de prendre les precaucions precises per a no tapar amb terra els  registres de 
gas, telèfon, boques de reg, clavegueres, etc. 

En el cas d' existència d' arbres a les proximitats de la ubicació de les rases, el contractista 
es pondrà en contacte amb el servei de conservació de parcs i jardins del Ajuntament per 
que aquest indiqui les distancies a mantenir. 

Durant l'execució dels  treballs en la via pública, es deixaran els passos suficients per a 
vehicles i vianants, així com els  accessos als  edificis, comerços i garatges. Si es necessari 
interrompre la circulació, es precisarà una autorització especial del Organisme competent. 
Les dimensions mínimes de les rases seran les indicades en el projecte. 
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1.4 Canalització. 

Quan el projecte contempli la utilització de tubs i en els encreuaments de vies públiques o 
privades i els guals d'entrada i sortida de vehicles a les finques, es realitzarà aquest tipus de 
canalització ajustant-se a les següents condicions: 
• es col·locaran en posició horitzontal i recta i estaran enterrats en sorra (tubs secs) en aquells 

accessos que no es preveu el pas de vehicles de gran tonatge. En els altres casos seran 
formigonats (tubs formigonats). 

• s'hauran de preveure per a futures ampliacions un o varis tubs de reserva, depenent del número 
de la zona i situació del encreuament (en cada cas es fixarà el número de tubs de reserva). 

• els  extrems dels  tubs en els  encreuaments de calçada, sobrepassaran la línea de la vorada en 
50 o 80 cm, a criteri del tècnic encarregat de l’obra. 

• s’utilitzaran els tubs de polietilè (PE) normalitzats, de PN 160 mm de diàmetre, amb superfície 
llisa interna. 

1.4.1  Rasa   

Quant en una rasa  coincideixen cables de diferents tensions, es situaran en bandes 
horitzontals a diferent profunditat de forma que en cada banda s'agrupen cables que vagin a 
igual tensió. La separació entre cables o ternes de la mateixa banda i la separació vertical 
entre dues bandes de cable serà la assignada en el projecte. 

En general, la profunditat de les respectives bandes de cables dependrà de les tensions, de 
forma que la major profunditat correspongui a la major tensió. Si s'ha d'obrir un terreny de 
replè o de poca consistència, s'haurà de recórrer al estibat en previsió de desmunts. El fons 
de la rasa , establerta la seva profunditat, és necessari que sigui en terreny ferm, per evitar 
corriments en profunditat que sotmetin els cables a esforços d'estirament. 

1.4.2  Cable directament enterrat. 

En el llit de la rasa  anirà una capa de sorra de 6 cm de espessor sobre la que es col·locarà 
el cable. Per sobre del cable anirà una altre capa de sorra de 24 cm de espessor. Ambdues 
capes cobriran la amplada total de la rasa. La sorra que s' utilitzi per a la protecció dels  
cables serà neta, solta i aspra, exempta de substancies orgàniques, argila o partícules 
terroses, per lo qual es tamisarà o rentarà convenientment si fos necessari. S'utilitzarà sorra 
rentada de riu. La utilització de qualsevol altre tipus de material haurà d'estar autoritzat per l' 
Empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 

1.4.3   Cable en tub. 

El cable, d'acord amb lo especificat en el punt  3 s'allotjarà en l'interior de tubs de PE, PN 
160, de superfície interna llisa, essent el seu diàmetre interior no inferior a 120 mm. Els  tubs 
podran estar enterrats en sorra o formigonats en tot el seu recorregut amb formigó en massa 
de dosificació igual al HNE-10. 

En trams llargs s'ha d'evitar la possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la 
canalització situant convenientment pous d'escapament  en relació al perfil altimètric. A més 
a més, en aquests trams llargs, es construirà arquetes intermèdies en els  llocs marcats en 
el projecte, o en el seu defecte, on assenyali el tècnic encarregat de l' obra. 

1.4.4   Encreuaments. 

Les condicions a que han d’adequar-se els encreuaments de cables subterranis son les 
següents: amb carrers i carreteres: els  cables es col·locaran en tubs formigonats en tota la  
longitud a una profunditat mínima de 1 m. Sempre que sigui possible, l'encreuament es farà 
perpendicular al eix del vial. 

Amb ferrocarrils: els  cables es col·locaran en tubs formigonats, perpendiculars a la via 
sempre que sigui possible, i a una profunditat mínima de 1,3 m respecte a la cara inferior de 
la travessa. Aquests tubs travessaran les vies fèrries en 1,5 m por cada extrem 
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Amb altres conductors d’energia: La distància mínima entre cables d’energia elèctrica serà 
de 0,25 m. En el caso de que aquesta distància no pugui respectar-se, el cable que 
s'estengui en últim lloc, es posarà separat mitjançant tubs, conductes o divisoris constituïts 
per materials incombustibles i d’adequada resistència mecànica. La distància del punt 
d'encreuament als empalmes quan existeixin serà superior a 1 m.  

Amb cables de telecomunicacions: La separació mínima entre els cables de energia 
elèctrica i els de telecomunicació serà de 0,20 m. En el caso de que no pugui respectarse 
aquesta distància, el cable que s'estengui en últim lloc, es posarà separat mitjançant tubs, 
conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada resistència 
mecànica, fins 2 m a cada banda del encreuament. La distància del punt d'encreuament als  
empalmes, tant del cable d’energia como del de comunicació, serà superior a 1 m.  

Amb canalitzacions d’aigua i de gas: La separació mínima entre cables d’energia i 
canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. Quan no pugui respectarse aquesta distància, 
es disposarà una separació, per part de la canalització que s'estengui en últim lloc, 
mitjançant tubs, conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada 
resistència mecànica. S'evitarà l'encreuament per la vertical dels  punts de les canalitzacions 
d'aigua o gas, o dels empalmes de la canalització elèctrica, situant aquests a una distancia 
superior a 1 m del encreuament. 

Amb conduccions de clavegueram: es procurarà passar els cables per sobre del 
clavegueram. No s'admetrà incidir en el seu interior. Si no es possible, es passarà per sota, 
disposant els cables amb una protecció d’adequada resistència mecànica.  

Amb dipòsits de carburants: els cables es disposaran dintre de tubs o conductes de suficient 
resistència i distaran com a mínim, 1,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs sobrepassaran 
al dipòsit en 2 m per cada extrem. 

1.4.5   Paral·lelismes. 

Els cables subterranis, qualsevol que sigui la seva forma d’instal·lació, haurà d’acomplir les 
condicions i distancies de seguretat que s' indica a continuació, procurant evitar que quedin 
en el mateix pla vertical que les altres conduccions.  

Amb altres conductors d’energia elèctrica: els cables d'alta tensió podran instal·lar-se 
paral·lelament a altres de baixa o alta tensió, mantenint entre ells una distància no inferior a 
0,25 m. Quan no pugui respectarse aquesta distància, la conducció que s'instal·li en últim 
lloc, es posarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 
incombustibles de adequada resistència mecànica. 

Amb canalitzacions d'aigua i gas: s'ha de mantenir una distància mínima de 0,25 m, excepte 
per a canalitzacions de gas d'alta pressió (mes de 4 bar) en que la distància serà de 0,40 m. 
Quan no pugui respectarse aquesta distància, la conducció que s'instal·li en últim lloc es 
posarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 
incombustibles de adequada resistència mecànica, es procurarà, així mateix, mantenir 0,25 
m en projecció horitzontal. 

En el cas de conduccions d'aigua es procurarà que aquestes quedin per sota del cable 
elèctric. Quan es tracti de canalitzacions de gas es prendran les mesures per a assegurar la 
ventilació dels  conductors, galeries i registres de la canalització elèctrica, amb el fi d'evitar la 
possible acumulació dels gasos en els mateixos. 

Amb cables de telecomunicació: s'haurà de mantenir una distància mínima de 0,25 m entre 
els  cables de telecomunicació i els d’energia. Quan no pugui respectarse aquesta distància, 
la conducció que s'instal·li en últim lloc es posarà separada mitjançant tubs, conductes o 
divisòries constituïts per materials incombustibles de adequada resistència mecànica. 
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1.5 Manipulació de les bobines de cables. 

1.5.1  Transport. 

Serà a compte del contractista el transport de bobines des dels magatzems assignats, i 
devolució de les buides als mateixos. Les bobines de cable es transportaran sempre dretes i 
mai tombades sobre un dels  laterals. El transport s'efectuarà sobre camions o remolcs. 

Per a la carrega, ha d'embragar-se la bobina per un eix o barra adequada, allotjats en l'orifici 
central. La braga no haurà de cenyir-se contra la bobina al quedar aquesta suspesa, per lo 
qual es disposarà d'un separador o distanciador dels cables d'acer.  

Per a la descarrega ha de  procedir-se d’idèntica manera, no podent deixar caure la bobina 
al terra des del camió o remolc. Mai es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o 
cadenes que abracin la bobina i es recolzen sobre la capa exterior del cable enrotllat. En 
qualsevol d'aquestes maniobres s'ha de vigilar la integritat de les peces de fusta amb que es 
tapen les bobines, ja que les ruptures que solen produir-se les estelles i van a parar al 
interior amb el consegüent perill per al cable. 

1.5.2  Emmagatzemament. 

Quan s'hagi d'emmagatzemar una bobina en la que s'ha utilitzat part del cable que contenia, 
han de tapar-se els  extrem dels  cables, encintant-los o col·locant caputxons de goma 
fabricats al efecte. 

Les bobines no han d'emmagatzemar-se sobre un sol tou. 

1.5.3  Trasllats. 

Quan les bobines s'hagin de traslladar per terra rodant, operació únicament acceptable per a 
petits recorreguts de fins 10 ó 15 metres, el sentit de gir serà el mateix en que es va enrotllar 
el cable a fàbrica, amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la mateixa. 
Normalment, les bobines es senyalen amb una fletxa en els laterals, que indica el sentit en 
que han de desenrotllar-se, contrari al que es comenta. Si es necessari revirar les bobines 
en algun moment, s'emprarà un bornejador, que recolzat en un dels cargols de fixació dels 
plats laterals, al empuntegar-se amb el terra gira la bobina i la impulsa cap al canto contrari. 

1.6 Estesa de cables. 

L'estesa es farà obligatòriament sobre rodets que poden girar lliurement i construïts de forma 
que no danyin el cable. La rasa  , en tota la seva longitud, haurà d'estar coberta amb una 
capa de 10 cm. de sorra fina en el fons, abans de procedir a l'estesa del cable. En cap cas, 
es deixaran els  extrems del cable a la rasa , sense haver assegurat abans una bona 
estanquitat dels  mateixos. 

1.6.1  Emplaçament de les bobines per a l'estesa. 

La bobina del cable es col·locarà en el lloc elegit de forma que la sortida del mateix s’efectuï 
per la part superior, i emplaçada de tal forma que el cable no quedin forçats al agafar 
l'alineació d'estesa. Els  elements d'elevació que son necessaris utilitzar son gats mecànics i 
una barra de dimensions convenients, allotjada en l'orifici central de la bobina. La base dels 
gats serà suficientment amplia per a que garanteixi l'estabilitat de la bobina durant la seva 
rotació. La elevació d'aquesta respecte el sol ha de ser d'un 10 ó 15 cm com a mínim.  

1.6.2  Execució de l'estesa. 

Quan la temperatura ambient sigui inferior a zero graus centígrads, no es permetrà realitzar 
l'estesa del cable, degut a la rigidesa que agafa l'aïllament. Les rases es recorreran amb 
deteniment abans d'estendre el cable, per a comprovar que es troben sense pedres o altres 
elements durs que poden danyar els cables en la seva estesa. 
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Els cables han de ser sempre desenrotllats i posats al seu lloc amb la màxima cura evitant 
que sofreixin torsió, facin bucles, etc., i tenint en compte que el radi de curvatura del cable 
ha de ser superior a 20 vegades el seu diàmetre durant l'estesa i a 10 vegades el seu 
diàmetre una vegada instal·lat. 

En tot cas, el radi de curvatura del cable no ha de ser inferior als  valors indicats en les 
normes UNE corresponents, relatives a cada tipus de cable.  

El lliscament del cable s'afavorirà amb la col·locació de rodets preparats al efecte; aquests 
rodets permetran un fàcil rodament amb el fi de limitar l'esforç de tir, disposaran d'una base 
apropiada que, amb o sense ancoratge, impedeixen que es bolquin, i una entallada per la 
que discorre el cable per a evitar la seva sortida o caiguda.  

Es distanciaran entre sí, d'acord amb les característiques del cable, pes i rigidesa mecànica 
principalment, de forma que no permetin un vano pronunciat del cable entre rodets contigus, 
que donaria lloc a ondulacions perjudicials.  

Aquesta col·locació, serà especialment estudiada en els  punts del recorregut en que hi hagi 
canvis de direcció, on a més dels  rodets que faciliten el lliscament , es disposarà d'altres 
verticalment, per a evitar el fregament del cable contra la vora de la rasa en el canvi de 
sentit.  

En aquest punts, s'ha de tenir en compte que la  disposició dels rodets no permetrà una 
corba de radi inferior a unes vint vegades el diàmetre del cable.  

Per a evitar el fregament del cable contra el sol a la sortida de la bobina, és recomanable la 
col·locació d'un rodet de major amplada per a cobrir les diferents posicions que adopta el 
cable.  

L'estesa s'efectuarà mecànicament mitjançant la maquinaria adequada a aquest efecte, amb 
un esforç que no serà superior a 4 Kg/mm2 quan es tracti de cables trifàsics i a 5 Kg/mm2 
per a cables unipolars, en caso de ser conductores de coure. Quan es tracti de conductors d' 
alumini, aquest pot reduir-se a la meitat.  

En el tram en que els cables s'estenen a mà, els operaris estaran distribuïts d'una manera 
uniforme al llarg de la rasa  . El número de peons vindrà determinat per la longitud del cable 
a estendrà i el seu pes, i serà fixat pel Director d'Obra.  

Per a la guia del extrem del cable al llarg del recorregut, amb la finalitat de salvar mes 
fàcilment els diversos obstacles que es troben, i per les estries dels tubulars, es col·loca en 
aquest extrem una mordassa tiracables a la que es subjecta una corda. Aquestes mordaces, 
consisteixen en un disc perforat per on es passen els conductors subjectant-los amb un 
maniguet mitjançant cargols. El conjunt queda protegit per un embolcall, (el disc abans citat 
va roscat a aquest interiorment) que es on es subjecta el fiador per al tiro. Durant l'estesa es 
prendran precaucions per a evitar que el cable sofreixi esforços importants, cops o fregades, 
col·locant en el pas del cable per zones de corbes, varis carrets de forma que, el moviment 
del mateix s’efectuï suaument, i igualment ha de vigilar-se en les embocadures dels tubulars 
on han de col·locar-se proteccions adequades. No es permetrà desplaçar lateralment el 
cable per mitjà de palanques o altres útils, havent-se de fer sempre a ma. 

Per a evitar que en les diferents parades que puguin produir-se en l'estesa, la bobina 
segueixi girant per inèrcia, i desenrotllant-se cable durant aquestes s'ha de posar-hi fre, per 
a evitar en aquest moment curvatures perilloses. No es deixarà mai el cable estès en una 
rasa oberta sense haver pres abans la precaució de cobrir-lo amb una capa de 10 cm de 
sorra fina i la protecció de rajola o altre protecció mecànica autoritzada per l'Empresa 
distribuïdora de energia elèctrica. Quan els  cables que es canalitzen han de ser empalmats, 
es solaparan en la longitud indicada en el projecte o en el seu defecte pel tècnic encarregat 
d' obra.  
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Si amb motiu de les obres de canalització apareguessin instal·lacions d'altres serveis; es 
prendran totes les precaucions per a no danyar-les, deixant-les al acabar el treball en les 
mateixes condicions que es trobaven primitivament.  

Si involuntàriament es causa alguna avaria en aquests serveis, s'avisarà amb tota urgència 
al Director d' Obra i a l' Empresa corresponent, amb la finalitat de que procedeixin a la 
reparació.  

L' encarregat de l'obra per part del Contractista haurà de conèixer l'adreça dels  serveis 
públics, així com el seu número de telèfon per a comunicar-se en cas de necessitat.  

Si el pendent és molt pronunciat i el terreny és rocós i impermeable, es corre el risc de que 
la rasa  de canalització serveixi de drenatge originant un arrossegament de la sorra que fa 
de llit als cables. En aquest cas s'haurà d'entubar la canalització, assegurada amb ciment en 
el tram afectat.  

En el cas de canalitzacions amb cables unipolars, es col·locarà cada metre i mig envoltant 
les tres fases, una sujecció que agrupi els  tres conductors i els mantingui units. No es 
passaran per un mateix tub mes d'una terna de cables unipolars. 

1.7 Protecció mecànica. 

El cable es protegirà mecànicament mitjançant placa de polietilè normalitzada, segons 
s'indica en els plànols corresponents. 

En les separacions d' encreuaments i paral·lelismes s’utilitzarà totxos o rajoles massissos de 
0,29x0,14x0,04 m . 

1.8 Senyalització. 

Tot cable o conjunto de cables ha d'estar senyalat per una cinta de atenció d'acord amb la 
Recomanació UNESA 0205 col·locada a la distància que marca el projecte. 

1.9 Tancament de rases. 

El rebliment de les rases s'efectuarà amb compactació mecànica, per tongades d' un 
espessor màxim de 15 centímetres.  

En els  casos en que s'estimi necessari i a petició de l' Empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica, i/o Organisme Oficial competent, es comprovarà el grau de compactació assolit, 
mitjançant assaig en un laboratori de mecànica del sol en que es justifiqui que la densitat de 
rebliment ha assolit  com a mínim el 95% de la densitat corresponent, per als materials de 
rebliment en el l'assaig Pròctor modificat.  

Es necessari que es presentin a l'Empresa distribuïdora d' energia elèctrica, els  resultats 
dels  diferents assajos de laboratori, realitzat durant l' execució de les obres, i molt 
especialment els  referents a compactacions de les diferents tongades de replè executades. 

El contractista serà responsable dels  enfonsaments que es produeixin per la deficient 
realització d'aquesta operació i, per tant, serà a càrrec seu les posteriors reparacions que 
s'hagin de fer. Si en l' excavació de les rases, els materials resultants, per contenir runes o 
restes , no reuneixen les condicions necessàries per a la seva utilització com a materials de 
replè amb les garanties adequades, el contractista estarà obligat a substituir els  materials 
inutilitzables, per altres que resulten acceptables per a aquesta finalitat.  

Aquest substitució porta implícit el transport al abocador públic dels  materials llençats. 
Respecte a qualificació dels materials acceptables i assajos de compactació de rebliments, 
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es consideren com a  Normes vigents les del Ministerio de Obras Públicas (Direcció General 
de Carreteras). 

1.10 Reposició de paviments. 

La reposició del paviment tant de les calçades com de voreres es realitzarà en condicions 
tècniques de plena garantía, retallant la superfície de forma uniforme i estenent el seu abast 
les zones limítrofes de les rases que poguessin haver estat afectades per l'execució 
d'aquelles. El paviment es respondrà utilitzant el mateix sistema prèviament existent, 
excepte variació acceptada expressament per l'Empresa distribuïdora d’energia elèctrica, i/o 
Organismes Oficials competents. En els  casos de voreres de panot, aquestes es 
respondran per unitats completes, no essent admissible la reposició mitjançant trossos de 
rajola. En els  casos de voreres d' aglomerat, asfàltic en les que l'amplada de les rases sigui 
superior al 50% de l'amplada d'  aquelles, la reposició del paviment haurà d'estendre’s a la 
totalitat de la vorera. 

1.11 Empalmaments i terminals. 

Per a la confecció d'empalmaments i terminacions es seguiran els  procediments establerts 
per els  fabricants i homologats per les empreses elèctriques. els  operaris que realitzin els  
empalmes, coneixeran i disposaran de la documentació necessària per a avaluar la 
confecció del empalmament i estaran homologats per l' Empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica. Es tindrà especial precaució en els  punts següents: 

• Dimensions del pelat de coberta, semiconductora externa i interna 

• Utilització de maniguets correctes i encadellat amb estris necessaris. 

• Neteja general. 

• Aplicació del calor uniformement en els  termoretràctils i execució correcta dels  
contràctils. 

• Els empalmes estaran identificats amb el nombre del operari. 

1.12 Tub serveis auxiliars. 

Quan així s' especifiqui, es col·locarà al llarg del recorregut un tub rígid de PVC amb grau de 
protecció IP7, de superfície llisa i de diàmetre interior 75 mm ,destinat a allotjar en un futur 
un cable de telecomandament. 
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4.- PRESSUPOST. 
NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE 
NOU CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245 

(FASE 1) 

Cable subterrani MT     

Quantitat Unitat constructiva 
3x1x240 

Al   

184 
Un circuit cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en terra (euros/m) 35.64 6,557.76 

969 
Un circuit cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en voravia (euros/m) 44.86 43,469.34 

1826 
Un circuit cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en calçada (euros/m) 63.68 116,279.68 

156 
Un circuit cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en calçada amb 2TF (euros/m) 205.22 32,014.32 

48 
m Encreuaments amb tubular per pont (2 circuits 240 AL 18/30 kv) 
(euros/m) 225.00 10,800.00 

4 Realització entroncaments amb cala (euros/unitat) 434.65 1,738.59 

14 Realització entroncaments sense cala (euros/unitat) 136.46 1,910.49 

4 Realització terminacions interiors (euros/unitat) 233.52 934.07 

Total parcial de cable subterrani MT  207,146.49 

 

Centre de repartiment en caseta     

Quantitat Unitat constructiva   
Import parcial 

(euros) 

1 

Envolvente monobloque de hormigón tipo kiosko, de instalación 
en superficie y maniobra exterior, CMS-21 según plano adjunto 
CMS-21 + 3L + telemando PP21-UN-028 . Incluye tierras 
interiores. 

29,470.00 29,470.00 3 

Celda de línea del tipo cgm.3-l, corte y aislamiento íntegro en 
SF6, interruptor rotativo III con conexión-seccionamiento-puesta a 
tierra. Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando 
motor. Incluye relé de control integrado con sistema de detección 
de paso de cortocircuitos y faltas a tierra tipo ekor.rci, 3 
captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. Celda nº 1, 2 y 3. 

1 

Equipo de telemando: con armario de control mural de 
dimensiones 575mm (ancho) x 770mm (alto) x 300mm (fondo) 
aprox. con espacio reservado para equipo de comunicaciones de 
237mm (ancho) x 285mm (alto) x 368mm (fondo). 

1 Xarxa de terres 1,455.16 1,455.16 

Total parcial dels centres de transformació en caseta  30,925.16 
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Altres suplements     

Quantitat Unitat constructiva 
Import 
(euros) 

Import parcial 
(euros) 

650 Suplement formigó HA-25 amb fibres 48.10 25,625.72 

6386 Reposicio aglomerat asfàltic 10.77 68,745.29 

300 Senyalització i pintat vials 20.97 6,291.00 

1 Treballs de adequació del carril bici 1,340.00 1,340.00 

Total parcial dels suplements urbanització  102,002.01 

 

TOTAL PRESSUPOST 340,073.66 

  

 

El present pressupost puja la quantitat total de: TRES-CENTS QUARANTA MIL 
SETANTA TRES EUROS I SEIXANTA SIS  CENTIMS. 

 

 

 

Girona, Setembre de 2021 
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és definir l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, 
per l’obra: 

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU CENTRE 
DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245 (FASE 1) 

a executar en el Terme Municipal de LA JONQUERA i que consisteix en la 
construcció de: 

- Línia alimentadora constituïda per cable subterrani. 

- Instal·lació d’un Centre de Repartiment prefabricat. 

 
En l’obra/instal·lació descrita no es donen els supòsits de l’Article 4.1 del 
RD1627/1997. 

Complint amb el reial decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, “Disposicions mínimes de 
salut en les obres de construcció”, l’Estudi Bàsic contempla la identificació dels 
riscos laborals, les mesures preventives i les normes de seguretat i salut aplicables 
durant l’execució dels treballs en obra. 

2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Seguint les instruccions del real decret 1627/1997, abans de l’inici dels treballs en 
obra, l’empresa adjudicatària de l’obra, estarà obligada a elaborar un “Pla de 
seguretat i salut en el treball”, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions que s’adjunten en l’estudi bàsic. 

3. ACTIVITATS BÀSIQUES 

Durant l’execució dels treballs en obra es poden destacar com activitats bàsiques: 

3.1 Estesa de cable subterrani (C.S.) 

° Desplaçament de personal 

° Transport de materials i eines 

° Obertura i condicionament de rases per l’estesa de cables 

° Estesa de cables subterranis 

° Realització de connexions en cables subterranis 

° Reposició de terres, tancament de rases, compactació del terreny i reposició del paviment 

° Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa 

° Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 
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3.2 Estesa de línia aèria (L.A.) 

° Desplaçament de personal 

° Transport de materials i eines 

° Excavacions per fonaments de pals per a línies aèries 

° Formigonat de fonaments 

° Elevació de pals de formigó, fusta i planxa 

° Alçament i muntatge de pals de “gelosia” 

° Muntatge de ferros i aïlladors en pals 

° Estesa de conductors sobre els pals 

° Realització de connexions en línies aèries 

° Muntatge d’equips de maniobra i protecció 

° Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa 

° Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 

° Operacions específiques per realitzar treballs en tensió 

3.3 Construcció centre de transformació, interior o intempèrie (C.T.) 

° Desplaçament de personal 

° Transport de materials i eines 

° Obra civil per la construcció de l’edifici 

° Excavacions pels fonaments de pals de línies aèries 

° Formigonat de fonaments 

° Aixecament i muntatge de pals de “gelosia” 

° Muntatge de ferros i aïlladors en els pals 

° Muntatge d’equips de maniobra, protecció i transformadors 

° Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa 

° Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 
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4. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

4.1 Riscos laborals 
 C.S. L.A.  C.T. 
- Caigudes de personal al mateix nivell  X X 
 · Per deficiències del terra X X X 
 · Per trepitjar o entrebancar-se amb objectes X X X 
 · Per males condicions atmosfèriques X X X 
 · Per existència d’abocaments o líquids X X X 
- Caigudes de personal o diferent nivell X X X 
· Per desnivells, rases o talussos X X X 
 · Per forats X X X 
 · Des d’escales, portàtils o fixes X X X 
· Des de bastida   X 
 · Des de sostres o murs   X 
 · Des de suports  X X 
 · Des d’arbres  X X 
- Caigudes d’objectes X X X 
 · Per manipulació manual X X X 
 · Per manipulació amb aparells elevadors X X X 
- Despreniments, enfonsaments o ruïnes X X X 
 · Suports  X X 
 · Elements de muntatge fixes  X X 
 · Enfonsament de rases, pous o galeries X X X 
- Xocs i cops X X X 
 · Contra objectes fixes i mòbils X X X 
 · Enfonsament de rases, pous o galeries X X X 
- Atrapaments X X X 
 · Amb eines X X X 

· Per maquinària o mecanismes en moviment X X X 
 · Per objectes X X X 
- Talls X X X 
 · Amb eines X X X 
 · Amb màquines X X X 
 · Amb objectes X X X 
- Projeccions X X X 
 · Per partícules sòlides X X X 
 · Per líquids X X X 
- Contactes tèrmics X  X 
 · Amb fluids X  X 
 · Amb focus de calor X  X 
 · Amb projeccions X  X 

- Contactes químics X  X 

 · Amb substàncies corrosives X  X 
 · Amb substàncies irritants X  X 
 · Amb substàncies químiques X  X 

- Contactes elèctrics 
X X X 

 · Directes X X X 
 · Indirectes X X X 
 · Descàrregues elèctriques X X X 

- Arc elèctric X X X 

 · Per contacte directe X X X 
 · Per projecció X X X 
 · Per explosió en corrent contínua X X X 

- Manipulació de càrregues o eines X X X 



58  de 63 

 C.S. L.A.  C.T. 
 · Per desplaçar, aixecar o aguantar càrregues X X X 
 · Per utilitzar eines X X X 
 · Per moviments sobtats X X X 

- Riscos derivats del tràfic X X X 

 · Xoc entre vehicles i contra objectes fixes X X X 
 · Atropellaments X X X 
 · Fallades mecàniques i tombada de vehicles X X X 

- Explosions X   

 · Per atmosferes explosives X   
 · Per elements de pressió    
 · Per voladures o material explosiu    

- Agressió d’animals X X X 

 · Insectes X X X 
 · Rèptils X X X 
 · Gossos i gats X X X 
 · Altres X X X 

- Sorolls X X X 

 · Per exposició X X X 

- Vibracions X X X 

 · Per exposició X X X 

- Ventilació X  X 

 · Per ventilació insuficient X   
 · Per atmosferes baixes en oxigen X  X 

- Il·luminació X X X 

 · Per il·luminació ambiental insuficient X X X 
 · Per enlluernaments i reflexes X X X 

- Condicions tèrmiques X  X 

 · Per exposició a temperatures extremes X  X 
 · Per canvis sobtat en la temperatura   X 
 · Per estrès tèrmic   X 

 

4.2 Riscos i danys a tercers 

 C.S. L.A. C.T. 

· Per l’existència de curiosos  X X 
 · Per la proximitat de circulació vial X X X 
 · Per la proximitat de zones habitades X X X 
 · Per presència de cables elèctrics amb tensió X X X 
 · Per manipulació de cables amb corrent X X X 

· Per l’existència de canonades de gas o d’aigua X X X 
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5. MESURES PREVENTIVES 

Per evitar o reduir els riscos relacionats, s’adoptaran les següents mesures: 

5.1 Prevenció de riscos laborals a nivell col·lectiu  

- Es mantindrà l’ordre i la higiene en la zona de treball 

- S’acondicionaran passos per vianants 

- Es procedirà al tancament, abalisament i senyalització de la zona de treball 

- Es disposarà del nombre de farmacioles adequat al nombre de persones que 
intervinguin en l’obra 

- Les rases i excavacions quedaran suficientment tacades i senyalitzades 

- Es col·locaran tapes provisionals en forats i arquetes fins que no es disposi de les 
definitives 

- Es revisarà l’estat de conservació de les escales portàtils i fixes diàriament, abans 
d’iniciar el treball i mai seran de fabricació provisional 

- Les escales portàtils no estaran pintades i es treballarà sobre les mateixes de la 
següent manera: 

° Només podrà pujar un operari 
° Mentre l’operari està a dalt, un altre aguantarà l’escala per la base 
° La base de l’escala no sobresortirà més d’un metre del pla al que es vol accedir 
° Les escales de més de 12 m es lligaran pels seus dos extrems 
° Les eines es pujaran mitjançant una corda i a l’interior d’una bossa 
° Si es treballa per sobre de 2 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, ancorat a un punt fix diferent 

de l’escala 

- Les bastides seran d’estructura sòlida i tindran baranes, barra a mitja alçada i sòcol 

- S’evitarà treballar a diferents nivells en la mateixa vertical i romandre sota de 
càrregues suspeses. 

- La maquinària utilitzada (excavació, elevació de material, estesa de cables, etc.) 
només serà manipulada per personal especialitzat 

- Abans d’iniciar el treball es comprovarà l’estat dels elements situats per sobre de la 
zona de treball 

- Les màquines d’excavació disposaran d’elements de protecció contra bolcades 

- Es procedirà a l’apuntalat dels paraments de les rases sempre que el terreny sigui tou 
o es treballi a més de 1,5 m de profunditat. 

- Es comprovarà l’estat del terreny abans d’iniciar la jornada i després de pluja intensa 

- S’evitarà l’emmagatzemat de terres al costat de les rases o forats de fonaments 

- En totes les màquines els elements mòbils estaran degudament protegits 

- Tots els productes químics a utilitzar (dissolvents, grasses, gasos o líquids aïllants, olis 
refrigerants, pintures, silicones, etc.) es manipularan seguint les instruccions dels 
fabricants. 

- Els armaris d’alimentació elèctrica disposaran d’interruptors diferencials i preses de 
terra. 

- Transformadors de seguretat per treballs amb electricitat en zones humides o molt 
conductores de l’electricitat. 

- Tot el personal haurà d’haver rebut una formació general de seguretat i a més el 
personal que hagi de realitzar treballs en altura, formació específica en riscos d’altura 

- Per treballs en proximitat de tensió el personal que intervingui haurà d’haver rebut 
formació específica de risc elèctric. 

- Els vehicles utilitzats per transport de personal i mercaderies estaran en perfecte estat 
de manteniment i al corrent de la ITV 

- Es muntarà la protecció passiva adequada a la zona de treball per evitar 
atropellaments 
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- En les zones de treball que es necessiti es muntarà ventilació forçada per evitar 
atmosferes nocives. 

- Es col·locaran vàlvules antiretrocés en els manòmetres i en les canyes dels soldadors 

- Les ampolles o contenidors de productes explosius es mantindran fora de les zones 
de treball 

- El moviment del material explosiu i les voladures seran efectuats per personal 
especialitzat 

- S’observaran les distàncies de seguretat amb altres serveis, pel que es requerirà tenir 
un coneixement previ del traçat i característiques de les mateixes. 

- S’utilitzaran els equips d’il·luminació que es precisin segons el desenvolupament i 
característiques de l’obra (addicional o socors) 

- Es retirarà la tensió en la instal·lació en què es tingui que treballar, obrint amb un tall 
visible totes les fonts de tensió, posant-les a terra i en curtcircuit. Per realitzar 
aquestes operacions s’utilitzarà el material de seguretat col·lectiu que es necessiti. 

- Només es restablirà el servei a la instal·lació elèctrica quan es tingui la completa 
seguretat que no queda ningú treballant. 

- - Per la realització de treballs en tensió el contractista disposarà de: 
° Procediment de treball específic 
° Material de seguretat col·lectiu que es necessiti 
° Acceptació de l’empresa elèctrica del procediment de treball 
° Vigilància constant del cap de treball en tensió 

5.2 Prevenció de riscos laborals a nivell individual 

El personal d’obra ha de disposar, amb caràcter general, del material de protecció 
individual que es relaciona i que té l’obligació d’utilitzar depenent de les activitats que 
realitzi: 

- Casc de seguretat 

- Roba de treball adequada pel tipus de treball que es faci 

- Impermeable 

- Calçat de seguretat 

- Botes d’aigua 

- Trepadors i elements de subjecció personal per evitar caigudes entre diferents nivells 

- Guants de protecció per cops, talls, contactes tèrmics i contacte amb substàncies 
químiques 

- Guants de protecció elèctrica 

- Guants de goma, neoprè o similar per formigonar, obres de paleta, etc. 

- Ulleres de protecció per evitar enlluernaments, molèsties o lesions oculars, en cas de: 
° Arc elèctric 
° Soldadures i oxitall 
° Projecció de partícules sòlides 
° Ambient polsós 

- Pantalla facial 

- Orelleres i taps per protecció acústica 

- Protecció contra vibracions en braços i cames 

- Màscara autofiltrant per treballs amb ambient polsós 

- Equips autònoms de respiració 

- Productes repel·lents d’insectes 

- Aparells espantagossos 

- Pastilles de sal (estrès tèrmic) 

Tot el material estarà en perfecte estat d’ús. 
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5.3 Prevenció de riscos de danys a tercers 

- Vallat i protecció de la zona de treball amb balises lluminoses i cartells de prohibit el pas 

- Senyalització de calçada i col·locació de balises lluminoses en carrers d’accés a zona de 
treball, als desviaments provisionals per obres, etc. 

- Risc periòdic de les zones de treball on es generi pols 

6. NORMATIVA APLICABLE 

En el procés d’execució dels treballs hauran d’observar-se les normes i reglaments 
de seguretat. En particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes en 
la següent normativa: 

- Real Decret 337/2014, del 9 de Maig, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 
Instal.lacions Elèctriques d’Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.  

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya, pel qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentaries d’obres i construccions a línies elèctriques. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los TrabajadoresLey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les 
obres de construcció. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a 
les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación  para la aplicación y desarollo del exto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo. 
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- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i constitució dels comitès 
de seguretat i salut. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades a Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Convenis col·lectius. 

- Ordenances municipals. 

- Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius a seguretat i salut laboral de 
l’empresa contractant. 

 

 

Girona, Setembre de 2021 
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6.- PLÀNOLS 
 
1.- Plànol de Situació I Accessos. 

2.- Plànol de Plànol Qualificació Urbanística. 

3.- Plànols de la línia (10 fulles). 

4.- Plànols de detall de rases 

5.- Plànols del nou Centre de Repartiment 

6.- Esquema de Xarxa 
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RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (ASFALT)

CA
LÇ

AD
A

CALÇADA

VO
RERA

VO
RE

RA

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (FORMIGÓ)

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (ASFALT)

N
.M

.



2TF

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

PAS DE LÍNIES SUBTERRÀNIES EN
RASA POC PROFUNDA AMB 2TUBs
FORMIGONATS I PROTECCIÓ  DE
PLANXA D'ACER

N
.M

.

TRAM EN SOL NO URBANITZABLE
NO INCLÒS EN AQUEST PROJECTE
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN TERRA)

N
.M

.

TRAM EN SOL NO URBANITZABLE
NO INCLÒS EN AQUEST PROJECTE
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN ASFALT)

REASFALTAR TOTA LA
CALÇADA DEL CARRER
(Total 1.331m²)

ENCREUAMENT DE NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240AL 18/30 KV AMB RASA PEL COSTAT

DEL RIU LLOBREGAT

N
.M

.

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN ASFALT)

CALÇADA

CA
LÇ

AD
A

CA
LÇ

AD
A

C
ALÇADA

CA
LÇ

AD
A

C
AL

ÇA
D

A

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN ASFALT)
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (PANOT VERMELL)

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN FORMIGÓ)

D4

N
.M

.

REPOSICIÓ FORMIGÓ
PINTAT VERMELL
(Total 275m²)

REPOSICIÓ DE RASA EN PANOT VERMELL

(RECUPERAT)

C A
L Ç

AD
A

CALÇADA VO
RE

R
A

VO
RE

RA

VO
RE

RA

VO
RERA

C
AL

ÇA
D

A
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN ASFALT)

D2

REASFALTAR TOTA LA
CALÇADA DEL CARRER
(Total 1.020m²)

N
.M

.

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN ASFALT)

CA
LÇ

AD
A

VORERA

C
AL

ÇA
DA

C
AL

ÇA
D

A

CALÇADA

VORERA

VO
RE

RA

VO
RE

RA

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV (EN PANOT)

REASFALTAR TOTA LA
CALÇADA DEL CARRER
(Total 250m²)
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV

PAS DE LÍNIA SUBTERRÀNIA
PER 2 NOUS TUBS GRAPATS

EN PONT

N
.M

.

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV
(RASA POC PROFUNDA)

CALÇADA

VO
RE

RA

VORERA

VO
RE

RA

VORERA

CALÇADA

CA
LÇ

AD
A
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV
+ TUB LLIURE 160mm PE
EXECUTAT EN
(Nº EXP: 211886)

N
.M

.

CA
LÇ

AD
A

VO
RERA

CALÇADA

CALÇ
ADA

CA
LÇ

AD
A

CA
LÇ

AD
A

CA
LÇ

AD
A

REASFALTAR TOTA LA
CALÇADA DEL CARRER DEL NORD

(Total 3785m²)



a derivació CD EM18392

T-186

LÍNIA AÈRIA M.T "JONQUERA2"

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A EXECUTAR EN UN ALTRE PROJECTE

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

SUPERFICIE A ASFALTAR / FORMIGONAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

DEIXAR PUNTES MORTES
(FINAL TRAM URBÀ)

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30 KV

N
.M

.

CA
LÇ

AD
A

CA
LÇ

AD
A
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)



NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

DISTANCIA ENTRE SERVEIS PER LÍNIES MT

Empalmament

≥0,25m ≥0,25m

MT MT BTMT

Canonada
d'aigua

≥0,25m

≥0,20m

>1m

0,50m

Cable MT

Cable
telecomunicacions

≥0,20m

Cable d'energia

Empalmament

>1m

Tub Ø160mm PE

CLAVEGUERAM

CABLES TELECOMUNICACIONS

AIGUA

ALTRES CABLES D'ENERGIA D'ALTRES DISTRIBUIDORES

≥0,25m

Cable
telecomunicacions

Cable MT

≥ 0,20m

Empalmament

GAS

*  Amb protecció suplementària ≥30 cm d'amplada

≥0,40 m (0,25m*)
Sorra

GAS

AP: ALTA PRESSIÓ >4 BARS

MP: MITJA PRESSIÓ ≤ 4 BARS

BP: BAIXA PRESSIÓ ≤ 4 BARS

Cable MT

AP ≥0,40m  (0,25m*)

Empalmament

>1m

≥0,45mMP i BP ≥0,25m  (0,15m*)

MT

>1m

≥0,45m

Totxo massís
300x150x40

≥0,20m

Zona prohibida

Zona prohibida



NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)



ESTAT ACTUAL 

CONSUM TRANS. (M.T./B.T.)

SIMBOLOGIA DE XARXA

INT. SEC. AMB FUSIBLES

INT. AUTO. OBERT/TANCAT

SECC.  OBERT/TANCAT

INT. SECC. OBERT/TANCAT

CONSUM MEDICIÓ

FUSIBLES

TANCAMENT D'ANELL

PUNT DE FRONTERA

PRIMERA MANIOBRA

POSTA A TERRA

SEGONA MANIOBRA -A-

SEGONA MANIOBRA -B-

FRONTERA INTERCANVI

A

B

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)



ESTAT PREVIST

CONSUM TRANS. (M.T./B.T.)

SIMBOLOGIA DE XARXA

INT. SEC. AMB FUSIBLES

INT. AUTO. OBERT/TANCAT

SECC.  OBERT/TANCAT

INT. SECC. OBERT/TANCAT

CONSUM MEDICIÓ

FUSIBLES

TANCAMENT D'ANELL

PUNT DE FRONTERA

PRIMERA MANIOBRA

POSTA A TERRA

SEGONA MANIOBRA -A-

SEGONA MANIOBRA -B-

FRONTERA INTERCANVI

A

B

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. A 25kV "JONQUERA2" DES DE NOU
CENTRE DE REPARTIMENT 71244 FINS A FUTUR CM 71245  (FASE 1)

DEIXAR PUNTES MORTES
(FINAL TRAM URBÀ)

C.R.71244

TRAM EN SOL NO URBA
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PROJECTE FASE 2 (Objecte de la tramitació inicial)  
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1.- MEMÒRIA 

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2" 

DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2) 

1 MOTIU DEL PROJECTE. 
Per tal de donar subministrament elèctric als serveis auxiliars del Túnel de la línia de 
molt alta tensió subterrània de Red Eléctrica construït al Pertús, cal instal·lar un nou 
Centre de Distribució prefabricat i la seva línia d’alimentació a 25 kV.  

La nova línia subterrània s’iniciarà en l’empalmament amb la línia existent construïda 
en la fase1 que ve del CR 71244, al final del C/Nord , anirà canalitzada per terreny 
de domini públic/privat fins el nou Centre de Mesura CM71245 , on efectuarà entrada 
i sortida, i finalitzarà en el suport T-199 de la línia aèria MT “JONQUERA2”. 

Aquest projecte abasta el tram de línia subterrània comprès entre l’empalmament 
que es farà a la línia subterrània que ve del CD EM58205 executada en la fase 1 (al 
peu del suport T-186) i el nou C.M. “TUNEL PERTUS REE” i d’aquí fins al suport T-
199 de la línia aèria 25 kV “ JONQUERA2”.  

Aquest Projecte es presenta amb la finalitat d’obtenir l’autorització administrativa per 
part de l’Ajuntament de La Jonquera. 

2 REGLAMENTACIÓ. 
En aquest Projecte s’han tingut en compte tots els Reglaments vigents i normatives 
que li són aplicables : 
 
• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Orden TIC /341/2003, de 22 de julio, por el que se aprueba el procedimiento de control 
aplicable a las obres que afecten la red de distribución eléctrica subterránea. 

• Ley 24/2013, del 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico. 
• Real Decreto 1955/2000, d’1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Subministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

• Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud i seguridad de los trabajadores delante del riesgo eléctrico. BOE número 148 de 
21 de junio de 2001. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se ’aprueba el Plan de espacios de 
Interés Natural. 

• Ordenanzas municipales de los ayuntamientos afectados. 
• Normativas propias de Organismos u otras compañías afectadas. 
• Resolución TRI/301/2006, de 3 de febrero, del Departamento de Energía y Minas, 
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relativa a las redes subterráneas de distribución de media y alta tensión. 

 

3 TITULAR. 
El titular i propietari de les instal·lacions aquí descrites, és l'Empresa                  
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.  que te la seu al C/ Ribera del Loira 
nº60, 28042 de Madrid. 

4 SITUACIÓ. 
Les instal·lacions objecte d’aquest projecte estan situades en el Túnel de Pertús, 
terme municipal de LA JONQUERA, la seva situació exacta figura en els plànols 
adjunts. 

5 CLASSE DE CORRENT. 
La corrent elèctrica serà alterna i trifàsica a la tensió de 25000V en la xarxa d’Alta 
Tensió i de 400V a la de baixa tensió, la freqüència serà de 50 Hz i el nivell 
d’aïllament del conjunt de la instal·lació de 70/170 kV. 

6 DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA AT D’ALIMENTACIÓ. 
Per tal de donar subministrament elèctric als serveis auxiliars del Túnel de la línia de 
molt alta tensió subterrània de Red Eléctrica construït al Pertús, cal instal·lar un nou 
Centre de Distribució prefabricat i la seva línia d’alimentació a 25 kV.  

La nova línia subterrània s’iniciarà prop del suport T-186, anirà canalitzada per 
terreny de domini públic/privat fins el nou Centre de Mesura, on efectuarà entrada i 
sortida, i finalitzarà en el suport T-199 de la línia “JONQUERA2”. 

TRAM 1 

 

Es tracte de un tram de 2 circuits de nova línia subterrània de 1020m de longitud 
amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

La nova línia subterrània de 2 circuits  a 25 kV comença en el nou C.M. 71245 
“TUNEL PERTUS REE” i finalitza passat l’encreuament amb la carretera N-II on 
es bifurca la línia 

El recorregut d’aquesta línia serà : 

- Camí d’accés al Túnel del Pertús  

- Creuament del riu Llobregat d’Empordà grapat pel lateral del pont 

- Camí de terra paral·lel al traçat de la línia d’alta tensió soterrada de REE 

- Encreuament amb perforació horitzontal a la carretera N-II i a l’Autopista AP-7 
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TRAM 2.1 

 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 72m i un circuit amb conductor 
240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de lininia subterrània a 25 kV comença passat l’encreuament amb la 
carretera N-II  i finalitzarà en el suport T-199 de la línia aèria 25 kV “JONQUERA2”    

El recorregut d’aquesta línia serà : 

- camí de la Pedrera del Mas Brugat fins al suport T-199  

 

TRAM 2.2 

 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 750m i un circuit amb conductor 
240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de lininia subterrània a 25 kV comença passat l’encreuament amb la 
carretera N-II  i finalitzarà en els empalmaments de la línia projectada en la fase 1 
, en el final del C/Nord. 

 

El recorregut d’aquesta línia serà : 

 - Encreuament amb rasa a cel obert amb el CORREC DEL MAS BRUGAT 

- Corriol del camí Sant Jaume (paral·lel a la carretera N-II) 

- Camí sense nom – prolongació del carrer del Nord (en terra) 

 

TRAM 3 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 500m i un circuit amb conductor 
240AL. 

Descripció del traçat 

La nova línia subterrània  a 25 kV començarà a la avinguda 6 d’octubre passarà 
pel camí de terra de la Font Pudenta fins al límit del sol urbà darrere del 
C/Andalusia 

 

El traçat de la nova línia subterrània s’efectuarà per zones que ofereixin rasants 
presents o futures que puguin romandre permanents. 

La reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella establerta a la 
Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 06 del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en les línies elèctriques d’alta tensió aprovat per 
Reial Decret  223/2008, de 15 de febrer, publicat al B.O.E. núm. 68, de 19 de març 
de 2008, així com la resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen 
els requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució 
elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya, soterrant els 
conductors a una fondària no inferior a 0,80 m.  
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Així mateix es tindran amb consideració el decret 120/92 de 25 d’ Agost i l’ ordre de 
5 de juliol de 1993 sobre xarxes subterrànies de servei públic. En el plànol de 
canalització, s’ hi detalla la secció i la disposició dels cables. 

Al llarg del recorregut de les línies, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presencia dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

La línia, en aquest tram, està formada per tres conductors unipolars, tipus RH5Z1 Al, 
les característiques dels quals s’ajustaran a les definides en la Norma UNE 211620, 
pels cables indicats. La tensió assignada del cable serà de 18/30 kV, el conductor 
serà d’alumini de 240mm2 la pantalla serà de cinta longitudinal d’alumini 
termosoldada i adherida a la coberta, el recobriment extern estarà format per una 
capa de material aïllant resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se 
en el subsòl. 

6.1 Característiques de la rasa 

Les canalitzacions, sempre es procuraran efectuar-se en terrenys de domini públic, 
sota voreres o calçades, evitant angles pronunciats i seguint un traçat el més rectilini 
possible, paral·lel en tota la seva longitud a voreres o façanes dels edificis principals, 
vigilant no afectar a les cimentacions dels mateixos. 

Abans de començar els treballs, es marcarà en el paviment les zones on s’obrirà la 
rasa, marcant tant l’amplada com la longitud. Prèviament, caldrà haver obert cates 
de reconeixement  per confirmar o rectificar el traçat previst. 

En el cas de paral·lelismes amb carreteres de la xarxa local , les rases s’hauran de 
situar fora de la zona de domini públic de la carretera, és a dir, com a mínim en zona 
de servitud (3m des de l’aresta exterior de l’explanació i en tram urbà amb voreres a 
3 m de l’inici de les voreres). 

Les arquetes es situaran fora de la zona de domini públic de la carretera. 

S’estudiarà la senyalització segons les normes municipals i es determinaran les 
proteccions necessàries tant de les rases com dels passos que siguin necessaris per 
als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les planxes de ferro que 
s’hagin de col·locar sobre la rasa per al pas de vehicles. En el cas de carreteres es 
senyalitzaran d’acord amb la instrucció de carreteres Norma 8.3-IC, “Senyalització, 
abalisament i defensa de obres”, del Ministeri de Foment. 

Al marcar el traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim de curvatura de 
les mateixes. Aquest radi de curvatura de la rasa no podrà ser inferior a 15 vegades 
el diàmetre dels cables es vulguin canalitzar. 

Les rases es faran verticals fins a la profunditat determinada, apuntalant en els casos 
en que la naturalesa del terreny ho requereixi. 

S’eliminarà tota rugositat del fons que pogués deteriorar la coberta dels cables i 
s’estendrà una capa de sorra fina de 6 cm d’espessor, que servirà per a anivellació 
del fons i assentament dels cables quan aquests vagin directament enterrats. 

Es procurarà deixar un pas de 50 cm entre la rasa i la terra extreta, amb el fi de 
facilitar la circulació del personal de l’obra i evitar la caiguda de terres en la rasa. 

La zona de treball estarà adequadament vallada, i disposarà de les senyalitzacions 
necessàries i d’il·luminació nocturna en color àmbar o vermell. 

El tancat ha de cobrir tot element que alteri la superfície vial (casetes, maquinària, 
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materials apilats, etc.), serà continu en tot el seu perímetre i amb tanques 
consistents i perfectament alineades, delimitant els espais destinats a vianants, tràfic 
rodat i canalitzacions. L’obra estarà identificada mitjançant senyals normalitzats per 
els ajuntaments. 

S’instal·larà la senyalització vertical necessària per a garantir la seguretat de 
vianants, automobilistes i personal de l’obra. Les senyals de trànsit a disposar seran, 
com a mínim, les exigides pel codi de circulació i les ordenances vigents. 

En el moment d’efectuar la rasa en camins estrets de terra, tant siguin particulars 
com municipals, es farà la traça pel lateral del camí. 

Al fer la traça pel lateral, aquesta coincidirà molt més amb les rodadures dels 
vehicles i a la llarga es poden ocasionar avaries. D’altra banda el camí seguirà sent 
transitable en el moment en que es desenvolupin les obres. En aquest cas és 
aconsellable que el cable vagi embegut. 

 

6.2 Dimensions de la rasa 

Les dimensions (amplada i profunditat) de les canalitzacions s’estableixen de forma 
que la seva realització sigui el més econòmica possible i, a la vegada, permetin una 
instal·lació còmode dels cables. 

Es distingeixen els casos d’excavació en : 

• Vorera (o passeig) i terra. 

• Guals. 

• Calçades, encreuaments de carrers i carreteres. 

L’amplada de la a rasa tindrà una amplada en funció del nombre de circuits a 
estendre, tret dels llocs on hi hagi encreuaments amb altres serveis, essent de 0,40 
metres per a un i dos circuits directament en terra i 0,50 metres per un i dos circuits 
en tubs formigonats. La profunditat serà de 0,90 metres en el cas de discorre per 
sota de vorera o terra, de 1,10 metres per calçada i de 1,50 metres en l’interior de 
finques particulars. 

La separació entre els cables serà de 0,20 metres entre circuits de la mateixa 
companyia distribuïdora i de 0,25 metres entre el circuit particular i els circuits de la 
companyia distribuïdora. En el cas de que es tracti de guals o encreuaments de 
carrers o calçades, tot el conjunt anirà embegut en un prisma de formigó, igual a 
l’amplada de la rasa per 0,30 metres d’alçada. 

Finalment, la rasa quedarà coberta per capes de terra compactada cada 15 cm i amb 
95 % Pròctor modificat. 

Aquestes profunditats estan condicionades en aquells trams o punts en que s’hagi 
de conservar distàncies amb serveis. 

6.3 Característiques dels tubulars 

Els tubulars a utilitzar presentaran una superfície interior llisa i tindran un diàmetre 
intern apropiat al dels cables que han d’allotjar i no inferior a 1,5 vegades el diàmetre 
aparent del cable (mínim de 15cm). 

Els tubs seran de polietilè d’alta densitat i de diàmetre exterior no inferior a 200 mm. 
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6.4 Encreuaments i paral·lelismes 

Com ja s’ha comentat, als encreuaments de carrers, així com als guals i altres, es 
creu necessària la instal·lació de la línia a l’interior de tubulars de secció adequada, 
protegits mitjançant formigó, tal com es mostra als plànols de detalls. 

Encreuaments Línia Subterrània 

Relació de les distàncies i disposicions a adoptar en els diferents encreuaments que 
es puguin produir durant el traçat. 

Cables de telecomunicacions 

- El cable elèctric haurà d’estar situat, normalment, per sota del cable de 
telecomunicació. 

- La separació entre els diferents conductors serà de 30 cm.; si per exigències 
tècniques no es pogués respectar aquesta distància, sobre el cable inferior 
s’haurà d’aplicar una protecció de rajol massís de 300 x 150 x 40  mm. 

- L’encreuament no es pot realitzar en un lloc que coincideixi amb un 
empalmament del cable de telecomunicacions. 

- No poden existir empalmaments del cable elèctric a una distància inferior a 1 m 
de l’encreuament. 

 

Conduccions de gas i aigua 

- No es pot efectuar l’encreuament sobre la projecció vertical de les unions no 
soldades de les conduccions metàl·liques. 

- La separació en el punt d’encreuament serà de 30 cm. 

Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís de 300 x 
150 x 40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix. 

- No poden existir empalmaments del cable elèctric a una distància inferior a 1 m. 

Paral·lelismes Línia Subterrània 

Cables de telecomunicacions 

- La separació mínima serà de 25 cm. 

- Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de rajol massís de 300 
x 150 x 40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm de gruix. 

Conduccions de gas i aigua 

- No es poden situar els cables elèctrics sobre la projecció horitzontal del tub.  

- Separació 50 cm. Si aquesta distància fos menor caldrà intercalar una capa de 
rajol massís de 300 x 150 x 40 mm i una capa de sorra per cada costat de 20 mm 
de gruix. 

6.5 Protecció Mecànica i Senyalització 

Les línies elèctriques subterrànies han d’estar protegides contra possibles averies 
produïdes per esfondraments de terres, per contacte amb cossos durs i per xoc 
d’eines metàl·liques en eventuals feines d’excavació. 

Per a senyalitzar l’existència dels cables i, a la vegada, protegir-los, es col·locaran 
les plaques de PE normalitzades disposades sobre de la capa de sorra, sent la seva 
amplada de 25 cm quan es tracti de protegir únicament una sola terna de cables. 
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L’amplada s’incrementarà fins a cobrir totes les ternes en cas d’haver més de una. 

Les plaques aniran gravades amb l’anagrama de l’empresa propietària de la línia.  

Tot conjunt de cables ha d’estar senyalitzat per una cinta d’atenció, d’acord amb la 
recomanació UNESA 0205, col·locada a 0,40 m per sobre de la placa de protecció. 

En el cas de que en la mateixa rasa existeixin línies de tensió diferent (MT i BT), en 
diferents plans verticals, s’ha de col·locar l’esmentada cinta sobre de cada 
conducció. 

En el cas especial de que el traçat de la línia s’efectuï per conreus els cables hauran 
d’estar degudament protegits, algunes de les mesures a adoptar són : 

• Augment de la profunditat de la rasa, aquesta haurà de ser de 1,50 metres. 

• Protegits amb un dau de formigó segons detalls. 

• Instal·lació de fites. Aquestes estan composades de resina amassada tenyida de 
color vermell, amb forma de prisma rectangular de 30 cm d’alçada i base quadrada 
de 13 cm d’aresta amb encoratges de tub d’acer galvanitzat.  

 

En una de les cares es col·locarà una placa d’identificació d’alumini serigrafiat que 
proporciona la informació de la tensió, localització i profunditat del cable. Es 
recomanable que com a màxim hi hagin fites cada 50 metres com a màxim. 

6.6 Reposició i tancament de rases 

En el fons de la rasa anirà una capa de sorra fina de 6 cm d’espessor mínim cobrint 
l’amplada total de la rasa. 

Per sobre del cable. Anirà una altra capa de sorra d’espessor mínim 8 cm, disposada 
també sobre la totalitat de l’amplada. 

La sorra que s’utilitzarà per a la protecció dels cables serà neta i aspra, exempta de 
substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per lo qual es rentarà 
convencionalment si fos necessari. 

Els primers 30 cm per sobre de la placa de protecció s’ha d’omplir amb terra fina 
exempta de runes i els materials pedrencs. 

Si és necessari, per facilitar la compactació de les successives capes, es regarà amb 
el fi d’aconseguir una consistència del terreny semblant a la que presentava abans 
de la excavació. 

Les runes i els materials pedrencs es retiraran i es portaran a l’abocador. 

En el cas de paviments la seva reposició es realitzarà d’acord amb les normes i 
disposicions dictades per el propietari dels mateixos. Mirant sempre d’obtenir 
l’homogeneïtat entre el paviment nou i l’antic. 

6.7 DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 

6.7.1  Conductor subterrani 

Es tracta d’un cable unipolar tipus RHZ1 Al o DHV1 Al, les característiques dels 
quals s’ajustaran a les definides en Norma IEC 60502 Norma IEC 60502 para 
"Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruídos para 
tensiones nominales de 1 kV a 30 kV". La tensió assignada del cable serà de 18/30 
kV, el conductor serà d’Alumini de 240 mm2, la pantalla serà de coure o alumini  de 
16 mm2, el recobriment extern estarà format per una capa de material aïllant 



12  de 70 

resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se en el subsòl. 

Característiques principals del cable : 

- Conductor: circular compacte, de classe 2, format per varis fils d’alumini. 

- La pantalla del conductor està composada per una barreja termo-estable 
extruïda adherida a l’aïllament per a tota la superfície amb un espessor mínim de 
0,5 mm. 

- L’aïllament estarà constituït per un dielèctric sec extruït, termostable, de 
polietilè reticulat químicament (XLPE) de 8 mm d’espessor. 

- La pantalla sobre l’aïllament estarà constituïda per una part semiconductora 
no metàl·lica, amb un altra metàl·lica. La part metàl·lica estarà formada per una 
corona de fils de coure amb un diàmetre entre 0,5 i 1 mm. 

- La coberta exterior serà de color vermell i composada per un compost 
termoplàstic a base de poliolefina de 2 mm d’espessor. 

El traçat de la nova línia s’efectuarà per zones que ofereixin rasants presents o 
futures que puguin romandre permanents. 

 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presencia dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

 

 Característiques elèctriques cable 240-Al 

Resistència elèctrica del conductor a 20 ºC (Corrent Contínua)       0,125 Ω/Km 

Reactància inductiva (XL)                                                                 0,113 Ω/Km 

Tensió nominal (Uo)                                                                          18/30 kV 

Tensió màxima (Um)                                                                             36 kV              

Tensió a impulsos tipus raig (Up)                                                        170 kV 

Límit tèrmic en el conductor                                                     22,3 kA (T=250ºC 1s) 

Límit tèrmic en pantalla                                                               2,9 kA (T=160ºC 1s) 

Intensitat admissible a l’aire                                                                455 A 

Intensitat admissible sota tub                                                              320 A 

Radi de curvatura mínim                                                                     620 mm 

Diàmetre aparent del conductor                                                17,8 -19,2 mm          

  

6.7.2  Empalmaments 

Es tracta d’un empalmament unipolar d’aplicació termoretràctil per a cable d’alumini 
d’aïllament sec, de 1x 240 mm2, sèrie 18/30 kV. Les característiques dels quals 
s’ajustaran a les definides en la Norma UNE-HD 629.1-S1. Correspondran a una 
tensió nominal de 18/30kV, una intensitat màxima de 36kV i una tensió d’assaig ona 
tipus raig de 170kV. El recobriment extern estarà format per una capa de material 
aïllant resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se en el subsòl. 

Tenint en compte que a cada bobina hi ha 1000 metres de cable subterrani, es 
preveu necessari efectuar 20 jocs d‘empalmaments per circuit. 
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6.7.3  Tubs PE 

 
Tipus de material PE (polietilè) 

Tipus de construcció Tub de doble paret (interior llisa, exterior corrugada) rígid 

Dimensions Diàmetre exterior 200 mm Diàmetre interior 180 mm mín. 

Resistència a la compressió > 450 N 

Resistència al impacte 40 Joules 

Color Vermell 

Marques en el tub 
Indelebles, indicant: nom o marca del fabricant, designació, nº del lot o 

las dos últimes xifres del any de fabricació y norma UNE EN 50086/94 

   

 

6.7.4  Cinta senyalització cable subterrani ETU 205A 

 
Tipus de material PE (polietilè) 

Ample 15 +/- 0,5 cm 

Espessor 0,1 +/- 0,01 mm 

Color 
(s/UNE-48.103) cinta color groc viu b-532, amb impressió 

indeleble a tinta negra 

Resistència a la tracció (longitudinal) 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (transversal) 80 kg/cm2 

Longitud de subministrament 1000 m  

Peso (rollo de 1000 m) 15 kg 

6.7.5   Plaques per la protecció de cables elèctrics subterranis 
Tipus de material PE (polietilè) o PP (polipropilè) 

Densitat específica (mínima) 
PE = 0,94 g/cm3 

PP = 1 g/cm3 

Color 
Groc S 0580-Y10R 

(UNE-48.103) 

Pes aproximat 0,50 kg/placa 

Resistència a la tracció 10 daN (unió plaques) 

Resistència a impacte 50 Joules 

Marques en la placa Indelebles 
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Placa protecció PEHD 
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7 CENTRE DE DISTRIBUCIÓ. 

7.1 DESCRIPCIÓ DEL NOU CM “TUNEL PERTUS R.E.E.” 

El Nou Centre de Mesura previst de instal·lar, a la Boca Sud del Túnel del Pertús de 
la línia subterrània d’Alta Tensió de 320 kV (MAT), serà del tipus Compacte 
ORMAZABAL PFU-5 amb 3 cel·les de línia de part de companyia Endesa i la resta 
de cel.les de la companyia de REE. 

7.1.1  Edifici prefabricat: PFU5 

Els edificis prefabricats de formigó PFU estan formats per les següents peces 
principals: una que aglutina la base i les parets, un altra que forma la solera i una 
tercera que forma el sostre. Addicionalment, s’incorporen altres petites peces per a 
construir un centre de transformació de superfície i maniobra interior (tipus caseta), 
estant l’estanquitat garantida per l’ocupació de les juntes de goma esponjosa entre 
les dues peces principals exteriors. 

Aquestes peces són construïdes en formigó, amb una resistència característica de 
300 kg/cm, i tenen una armadura metàl·lica, estant unides entre si mitjançant 
filaments de coure, ia un col·lector de terres, formant d’aquesta manera una 
superfície equipotencial que embolica completament l’edifici. Les portes i reixes 
estan aïllades elèctricament, presentant una resistència suficientment elevada 
respecte a la terra de l’envolvent. 

Les peces metàl·liques esposades a la climatologia de l’exterior estan tractades 
adequadament contra la corrosió. 

L’acabat estandard de l’edifici es realitzà amb pintura acrílica rugosa, de color blanc 
en les parets , i color marró en sostres, portes i reixes. 

Aquest edificis prefabricats han estat acreditats amb el certificat de Qualitat Unesa 
d’acord a la Recomanació UNESA 1303A.. 

7.1.2  Cimentació 

Per a la ubicació dels centres de transformació tipus PFU-5 és necessària una 
excavació, les dimensions de les quals depenen del model seleccionat, sobre el fons 
del qual s’estén una capa de sorra compactada i anivellada de 10 cm d’espessor. 

Les dimensions d’excavació del centre objecte d’aquest projecte són les següents: 
6880 mm de longitud, 3180 mm d’amplada i 560 mm de fondària. 

7.1.3  Solera, paviment i tancaments exteriors 

Tots aquest elements estan fabricats en una sola peça de formigó, tal com s’ha 
indicat anteriorment. Sobre la placa base, i a una alçada d’uns 610 mm, se situa la 
solera, que es recolza en alguns suports sobre la placa base, i en l’interior de les 
parets, permetent aquest espai el pas de cables de mitja i baixa tensió. 

En la solera hi ha diverses troneres a fi de facilitar el muntatge i connexió de cel·les i 
quadres de baixa tensió. Aquestes troneres es cobreixen, quan no s’utilitzen, amb 
unes llosses rectangulars fàcilment extraïbles. 

En l’espai reservat per al transformador, es disposa de dos perfils en forma de “U”, 
que es poden desplaçar d’acord amb la distància entre les rodes del transformador. 

En la part inferior de les parets frontal i posterior se situen els forats per als cables de 
mitja i baixa tensió. Aquests forats estan semiperforats, realitzant-se en obra 
l’obertura del que siguin necessaris per a cada aplicació. D’igual forma, disposa 
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d’uns forats semiperforats practicables per a les sortides a les terres exteriors. 

En la paret frontal se situa la porta d’accés de personal d’EDE i material, portella 
d’accés a l’equip de mesura i en la paret lateral dreta se situa d’accés de personal i 
material de client. Tots aquests materials estan fabricats en xapa d’acer. 

Les portes d’accés de  personal tenen unes dimensions de 900x2100 mm. Les dues 
portes poden obrir-se 180 graus. 

La reixes de ventilació se situa en en la part superior de la paret posterior. Aquesta 
reixes tenen unes mides de 1200x677 mm. Aquesta reixes estan formades per llepis 
en forma de “V” invertida, dissenyades per a formar un laberint que evita l’entrada 
d’aigua de pluja en el centre de mesura, i interiorment es completa cada reixa amb 
una reixeta mosquitera. 

Amb la finalitat de no transmetre tensions perilloses a l’exterior les reixes i les portes 
es troben aïllades elèctricament, presentant una resistència suficientment elevada 
respecte a la terra de l’embolcall. Aquests elements no podran prendre tensió, per 
causa de defectes o avaries. 

• Característiques detallades del PFU-5 

- Portes d’accés:  1 de personal i material i 1 per l’equip de mesura 

- Tensió nominal:  36 kV 

- Dimensions exteriors 

Longitud: 6080 mm 

Fons: 2380 mm 

Alçada: 3045 mm 

Alçada vista: 2585 mm 

 

7.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES CEL·LES D’ALTA TENSIÓ 

En aquest Centre de Mesura s’instal·laran 3 cel·les de línia tipus SF6 una d’Entrada , 
una de Sortida i una d’entrega a Client. 

Aquestes seran un embolcall metàl·lica que conté un interruptor-seccionador tripolar 
amb tall SF6 d’accionament manual. 

o (17,27,37)- Entrada/Sortida. Interruptor seccionador motoritzat 

Cel·la amb embolcall metàl·lica sistema CGM tipus CML-36/L2 d'ORMAZABAL amb 
1 funció de línia fabricació sèrie, de dimensions 420 mm d'ample, per 1.800 mm 
d'alçada per 850 mm de fons i 140 kg de pes, que utilitza SF6 com a medi d'extinció i 
aïllament, Un(assignada)=36 kV, In= 630 A, nivell d'aïllament 70/170 kV, intensitat de 
curta durada (1s) = 20 kA, contenint al seu interior degudament muntats i connectats 
els següents aparells i materials: 

• Interruptor rotatiu III, amb posicions CONNEXIÓ, SECCIONAMENT i POSTA A 
TERRA, Un = 36 kV, In = 630 A, capacitat de tancament curtcircuit 50 kA cresta, 
comandament interruptor tipus BM (motoritzada ), marca ORMAZABAL. 

• Relé de control integrat ekor-RCI amb sistema de detecció de pas de curtcircuits i 
faltes a terra. 

• Tres captadors capacitius per a la detecció de tensió en els cables d’escomesa. 
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• Embarrat per 630 A amb pletina de Cu 

• Pletina de coure per a  posta a terra de la instal·lació. 

• Placa separadora fixa. 

• Petit material i accessoris. 
 

7.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES ACCIDENTALS 

La protecció contra contactes accidentals amb elements en tensió queda garantida 
amb la instal·lació de cel·les prefabricades, a l’existir enclavaments mecànics que 
impedeixen l’accés a l'interior mentre no es connecti el corresponent seccionador de 
posta a terra, segons es descriu a continuació: 

o Enclavament de portes: impedeix la seva obertura quan l’aparell principal   està 
tancat o la posta a terra està desconnectada.  

o Enclavament de maniobra: impedeix la maniobra de l’aparell principal i l’obertura de 
la posta a terra, amb la porta oberta. 

o Enclavament de terra: impedeix el tancament de la posta a terra amb l'interruptor 
tancat o viceversa. 

S’instal·laran rètols de les seqüències de maniobres per tal d’evitar accidents. En el 
interior del centre de transformació hi haurà un rètol que indiqui que abans de 
canviar fusibles, s’ha d’obrir l'interruptor automàtic i el seccionador, i posar terres a 
ambdós costats. 

7.4 INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA 

En el Centre de Mesura es realitzarà una instal·lació de posada a terra de protecció. 
La instal·lació es realitzarà amb conductor de coure despullat de 1x50 mm2. Es 
connectaran a aquesta instal·lació de posada a terra totes les parts metàl·liques de 
la instal·lació del centre de mesura, exceptuant-ne les que són accessibles des de 
l’exterior (portes, finestres, safates baixa tensió, estructura de la nau, etc.). 

Els suports metàl·lics estaran proveïts d’una posada a terra, amb l’objecte de limitar 
les tensions de defecte a terra que es puguin produir per descàrregues en el mateix 
suport. Aquesta instal·lació de posada a terra, complementada amb els dispositius d’ 
interrupció de corrent a la capçalera de la línia, haurà d’assegurar la descàrrega a 
terra del corrent homopolar de defecte, i contribuir, en cas de contacte amb masses 
susceptibles de posar-se en tensió, a eliminar el risc elèctric de tensions perilloses. 
El valor màxim de la resistència de posada a terra serà de 20 Ω. 

L’estructura metàl·lica dels suports es connectarà a terra. Tots les ferramentes 
auxiliars, així com la terra dels parallamps i el xassís de l’aparellatge, si n’hi hagués, 
es connectaran a una línia general de terra que a la vegada estarà connectada a 
l’anell de posada a terra.  

Els suports situats en llocs freqüentats o que suportin aparells de maniobra, 
disposaran d’una presa de terra en forma d’anell tancat, enterrat al voltant de la 
cimentació, a 1 m de distància de les arestes de la cimentació i a 0,5 m de 
profunditat. A l’anell se li connectaran, com a mínim, dues piques d’acord amb la 
norma UNE 21056 de 2 m de longitud, 14 mm de diàmetre i 300 μm de gruix de 
recobriment de coure, clavades a terra, de manera que s’aconsegueixi un valor de 
resistència menor de 20 Ω. 
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De més a més, un cop realitzada la instal·lació de PaT dels suports freqüentats es 
realitzaran les mesures de tensions de pas i contacte i Rt per tal de verificar que no 
s’assoleixen valors de Uca per sobre dels admissibles, i en cas contrari s’adoptaran 
les mesures complementàries indicades en l’apartat de càlcul de posada a terra dels 
suports. 

7.5 MESURES ADDICIONALS DE SEGURETAT 

Com a mesures addicionals de seguretat, s’instal·larà a l'interior del centre: 

o Banqueta aïllant 36 kV. 

o Posta a terres. 

o Plaques de perill de mort a tots el elements que continguin aparellatge en 
tensió, portes d’accés, mampares, etc. 

o Plaques de primers auxilis. 

o Instruccions de les seqüències de maniobres. 

Els equips de manteniment de la companyia elèctrica durant com a material 
necessari per l’accés als centres de transformació la resta de material de seguretat 
necessari com són els guants d’aïllament fins a 36 kV, un extintor d’eficàcia 113 B 
per presència de tensió, etc. 

 

7.6 INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

Es realitzarà una instal·lació d’enllumenat interior al centre de mesura, alimentat des 
del secundari del transformadors ubicats en un altre edifici, a través de protecció 
magnetotèrmica i diferencial adequades. Es protegirà amb interruptor magnetotèrmic 
10A/II i diferencial 40A/II/30 mA. 

S’instal·laran les fonts de llum necessàries per tal d’aconseguir com a mínim un 
nivell mig d’enllumenat de 150 lux, i existiran com a mínim dos punts de llum. 

Els focus lluminosos estaran disposats de manera que es mantinguin la màxima 
uniformitat possible en la il·luminació. 

Els conductors que formen els circuits seran del tipus H07V-K de coure de 2,5 mm² 
de secció, classe 5 i aïllament termoplàstic TI 1. S’instal·laran a l’interior de tubs 
aïllants rígids. 

Els interruptors de l’enllumenat es situaran al costat de les portes d’accés amb un 
pilot que indiqui la seva presència. També es podrà accionar l’enllumenat  
automàticament per obertura de la porta d'accés, mitjançant un final de cursa. 

No sortirà del recinte del centre de mesura cap element metàl·lic (safates, tubs, 
reixes, etc.) a part dels cables de mitja i baixa tensió. 
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7.7 VENTILACIÓ 

La ventilació del centre es realitza de manera natural, mitjançant reixes metàl·liques 
en forma de "V", i tela mosquitera, de tal manera que impedeixi la introducció 
d’objectes des de l’exterior, si són directament accessibles. 

La superfície de reixes del local garanteix la correcta ventilació, segons es justifica a 
la memòria de càlcul. 

7.8 CONTRA INCENDIS 

Per a la determinació de les proteccions contra incendis que es poden donar lloc 
dins d’aquesta instal·lació s’ha tingut en compte que es tracta d’una instal·lació d’ús 
privat i s’ha pres de referència la instrucció MIE RAT 14.4.  

 

7.9 NIVELL D’AÏLLAMENT. 

El nivell d’aïllament dels elements en tensió del centre de distribució serà 
l’assenyalat reglamentàriament (ITC-MIE-RAT 12) per material del Grup A amb una 
tensió més elevada de 36 kV, que és de 145 ó 170 kV cresta de tensió nominal 
suportada a impulsos tipus llamp i de 70 kV eficaços de tensió nominal suportada de 
curta durada a freqüència industrial. 
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8 RESUM DE DADES. 
8.1 Línia elèctrica. Tram1 

1. Tipus  Línia subterrània a 25kV de 2 circuits 
2. Finalitat Donar subministrament al Túnel del Pertús de la MAT 
3. Origen Nou C.M. 71245 “ TUNEL PERTUS R.E.E.” 
4. Final Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  2x1020 m 
8. Nombre de circuits Dos circuits 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

8.2 Línia elèctrica. Tram2.1 
1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
4. Final Suport metàl·lic existent T-199 de la línia “JONQUERA2” 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  72m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

8.3 Línia elèctrica. Tram2.2 
1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
4. Final Empalmament amb línia subterrània projectada en fase1 (C/ Nord) 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  750m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

8.4 Línia elèctrica. Tram3 
1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Empalmaments en LSMT projectada en fase1 (Avda 6 octubre) 

4. Final 
Empalmaments en LSMT projectada en fase1 (darrera c/ 
Andalusia) 

5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  500m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 
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9 ORGANISMES AFECTATS. 
Pel present Projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels Organismes, 
Corporacions Oficials i/o Empreses de Servei Públic que es relacionen a continuació. 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament de LA JONQUERA Pas de nova línia subterrània 25kV. 

Agència Catalana de l’Aigua 

Còrrec del Mas Brugat 

Recs innominats (3) 

Pas del Riu Llobregat de l'Empordà 

Ministerio de Fomento 

(ADIF) 

Pas de línia subterrània 25 kV per terrenys propietat 
de ADIF 

Ministerio de Fomento 

(Demarcación de carreteres del Estado en 
Girona) 

Encreuament de línia subterrània de 25 kV amb la 
carretera N-II i la Autopista AP-7 

10 PROPIETARIS AFECTATS. 
Pel present Projecte s’afecten béns o serveis de titularitat particular que es 
relacionen en l’annex 3. 

11 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
En el punt 5. figura l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut aplicable a la construcció 
d’aquest tipus d’instal·lació, (S/R D 1627/97 del 24 d’octubre). 

12 CONCLUSIÓ. 
La construcció de la instal·lació serà efectuada d'acord amb els vigents Reglaments: 

- REAL DECRET 337/2014 , del 9 de Maig, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat 
en Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries  

- REAL DECRETO 223/2008 ,  de 15 de febrer, per el que s’aproven el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’ alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementaries ITC-LAT 01 a 09 .. 

- REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGIA ELÉCTRICA.  Aprovat per Reial Decret 1955/2000 de 1 de 
desembre. 

Acompanyen a aquesta Memòria, el Pressupost, els corresponents Plànols, l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, la Relació de Propietaris i la Documentació exigida en el 
Decret 351/1987 de 23 de novembre de la Generalitat de Catalunya 

 

 

Girona, Setembre de 2021 
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Núm. Referència: 9027504 

 

2.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS. 
 

 
PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2" 

DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2) 

 

D’acord amb el que estableix l’apartat 5.1, paràgraf C del Decret 351/87, i als efectes 
pertinents, aquesta Empresa accepta els condicionats que es reflecteixen en les 
còpies de les autoritzacions que s’acompanyen, emeses pels Organismes, 
Corporacions Municipals i/o Empreses de Servei Públic que a continuació es 
detallen:  

 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 
Ajuntament de LA JONQUERA Pas de nova línia subterrània 25kV. 

Agència Catalana de l’Aigua 
Còrrec del Mas Brugat 

Recs innominats (3) 
Pas del Riu Llobregat de l'Empordà 

Ministerio de Fomento 
(ADIF) 

Pas de línia subterrània 25 kV per terrenys propietat 
de ADIF 

Ministerio de Fomento 
(Demarcación de carreteres del Estado en 

Girona) 

Encreuament de línia subterrània de 25 kV amb la 
carretera N-II i la Autopista AP-7 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Serveis Territorials a Girona. 
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3.- PLEC DE CONDICIONS 
1 LINIES SUBTERRÀNIES DE MITJA TENSIÓ 

1.1 Traçat 

Les canalitzacions, excepte casos de força major, s' executaran per terrenys de domini 
públic, sota vorera o calçada, evitant angles pronunciats. El traçat serà lo mes rectilini 
possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorada o façanes dels edificis principals. 

Abans de començar els treballs, es marcaran en el paviment les zones on s'obriran les 
rases, senyalant tant la seva amplada com la seva longitud i les zones on es deixen claus 
per a la contenció del terreny. Si es coneixen les escomeses d'altres serveis a les finques 
construïdes, s' indicaran les  situacions amb el fi de prendre les precaucions degudes. Abans 
de procedir a la obertura de les rases, s' obriran cales de reconeixement per a confirmar o 
rectificar el traçat previst. 

Es realitzarà la senyalització d' acord amb els documents citats i les normes municipals i es 
determinaran les proteccions precises tant de la rasa com dels passos que siguin necessaris 
per als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin 
de col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles i personal. Al marcar el traçat de les 
rases, es tindrà en compte el radi mínim que s'ha de deixar a les corbes segons la secció del 
conductor o conductors que es vulguin canalitzar. 

1.2 Demolició de paviments 

S’efectuaran en una amplitud d'acord amb el projecte i en funció dels cables a instal·lar 
utilitzant medis manuals o mecànics. Per a donar compliment a la normativa sobre 
emissions de soroll a la via pública, les eines pneumàtiques que hagin d'utilizar-se, així com 
els compressors, seran del tipus insonoritzat. 

Quan es tracte de calçades amb morter asfàltic o formigons en massa s’efectuarà, 
prèviament un tall rectilini amb disc a l'amplada a reposar independentment del que 
correspongui a la rasa tipus. El contractista serà l'encarregat d'obtenir la oportuna Guia 
Municipal per tal de traslladar al abocador autoritzat de les runes i terres sobrants. 

1.3 Obertura de rases 

Les parets de les rases seran verticals fins a la profunditat escollida, col·locant-se entibats 
en els  casos en que la naturalesa del terreny ho faci precís. Quan les característiques del 
terreny, la existència de serveis o la previsió d’instal·lació de nous serveis la construcció dels 
quals comprometi la seguretat de l'estesa subterrània,  s' augmentarà la profunditat de la 
rasa d' acord amb el tècnic encarregat de l'obra designat per l'Empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica. Es procurarà deixar un espai mínim de 50 cm entre la rasa i les terres 
extretes, amb el fi de facilitar la circulació del personal del obra i evitar la caiguda de terres a 
la rasa .S'han de prendre les precaucions precises per a no tapar amb terra els  registres de 
gas, telèfon, boques de reg, clavegueres, etc. 

En el cas d' existència d' arbres a les proximitats de la ubicació de les rases, el contractista 
es pondrà en contacte amb el servei de conservació de parcs i jardins del Ajuntament per 
que aquest indiqui les distancies a mantenir. 
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Durant l'execució dels  treballs en la via pública, es deixaran els passos suficients per a 
vehicles i vianants, així com els  accessos als  edificis, comerços i garatges. Si es necessari 
interrompre la circulació, es precisarà una autorització especial del Organisme competent. 
Les dimensions mínimes de les rases seran les indicades en el projecte. 

1.4 Canalització. 

Quan el projecte contempli la utilització de tubs i en els encreuaments de vies públiques o 
privades i els guals d'entrada i sortida de vehicles a les finques, es realitzarà aquest tipus de 
canalització ajustant-se a les següents condicions: 
• es col·locaran en posició horitzontal i recta i estaran enterrats en sorra (tubs secs) en aquells 

accessos que no es preveu el pas de vehicles de gran tonatge. En els altres casos seran 
formigonats (tubs formigonats). 

• s'hauran de preveure per a futures ampliacions un o varis tubs de reserva, depenent del número 
de la zona i situació del encreuament (en cada cas es fixarà el número de tubs de reserva). 

• els  extrems dels  tubs en els  encreuaments de calçada, sobrepassaran la línea de la vorada en 
50 o 80 cm, a criteri del tècnic encarregat de l’obra. 

• s’utilitzaran els tubs de polietilè (PE) normalitzats, de PN 160 mm de diàmetre, amb superfície 
llisa interna. 

1.4.1  Rasa   

Quant en una rasa  coincideixen cables de diferents tensions, es situaran en bandes 
horitzontals a diferent profunditat de forma que en cada banda s'agrupen cables que vagin a 
igual tensió. La separació entre cables o ternes de la mateixa banda i la separació vertical 
entre dues bandes de cable serà la assignada en el projecte. 

En general, la profunditat de les respectives bandes de cables dependrà de les tensions, de 
forma que la major profunditat correspongui a la major tensió. Si s'ha d'obrir un terreny de 
replè o de poca consistència, s'haurà de recórrer al estibat en previsió de desmunts. El fons 
de la rasa , establerta la seva profunditat, és necessari que sigui en terreny ferm, per evitar 
corriments en profunditat que sotmetin els cables a esforços d'estirament. 

1.4.2  Cable directament enterrat. 

En el llit de la rasa  anirà una capa de sorra de 6 cm de espessor sobre la que es col·locarà 
el cable. Per sobre del cable anirà una altre capa de sorra de 24 cm de espessor. Ambdues 
capes cobriran la amplada total de la rasa. La sorra que s' utilitzi per a la protecció dels  
cables serà neta, solta i aspra, exempta de substancies orgàniques, argila o partícules 
terroses, per lo qual es tamisarà o rentarà convenientment si fos necessari. S'utilitzarà sorra 
rentada de riu. La utilització de qualsevol altre tipus de material haurà d'estar autoritzat per l' 
Empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 

1.4.3   Cable en tub. 

El cable, d'acord amb lo especificat en el punt  3 s'allotjarà en l'interior de tubs de PE, PN 
160, de superfície interna llisa, essent el seu diàmetre interior no inferior a 120 mm. Els  tubs 
podran estar enterrats en sorra o formigonats en tot el seu recorregut amb formigó en massa 
de dosificació igual al HNE-10. 

En trams llargs s'ha d'evitar la possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la 
canalització situant convenientment pous d'escapament  en relació al perfil altimètric. A més 
a més, en aquests trams llargs, es construirà arquetes intermèdies en els  llocs marcats en 
el projecte, o en el seu defecte, on assenyali el tècnic encarregat de l' obra. 

1.4.4   Encreuaments. 

Les condicions a que han d’adequar-se els encreuaments de cables subterranis son les 
següents: amb carrers i carreteres: els  cables es col·locaran en tubs formigonats en tota la  
longitud a una profunditat mínima de 1 m. Sempre que sigui possible, l'encreuament es farà 
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perpendicular al eix del vial. 

Amb ferrocarrils: els  cables es col·locaran en tubs formigonats, perpendiculars a la via 
sempre que sigui possible, i a una profunditat mínima de 1,3 m respecte a la cara inferior de 
la travessa. Aquests tubs travessaran les vies fèrries en 1,5 m por cada extrem 

Amb altres conductors d’energia: La distància mínima entre cables d’energia elèctrica serà 
de 0,25 m. En el caso de que aquesta distància no pugui respectar-se, el cable que 
s'estengui en últim lloc, es posarà separat mitjançant tubs, conductes o divisoris constituïts 
per materials incombustibles i d’adequada resistència mecànica. La distància del punt 
d'encreuament als empalmes quan existeixin serà superior a 1 m.  

Amb cables de telecomunicacions: La separació mínima entre els cables de energia 
elèctrica i els de telecomunicació serà de 0,20 m. En el caso de que no pugui respectarse 
aquesta distància, el cable que s'estengui en últim lloc, es posarà separat mitjançant tubs, 
conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada resistència 
mecànica, fins 2 m a cada banda del encreuament. La distància del punt d'encreuament als  
empalmes, tant del cable d’energia como del de comunicació, serà superior a 1 m.  

Amb canalitzacions d’aigua i de gas: La separació mínima entre cables d’energia i 
canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. Quan no pugui respectarse aquesta distància, 
es disposarà una separació, per part de la canalització que s'estengui en últim lloc, 
mitjançant tubs, conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada 
resistència mecànica. S'evitarà l'encreuament per la vertical dels  punts de les canalitzacions 
d'aigua o gas, o dels empalmes de la canalització elèctrica, situant aquests a una distancia 
superior a 1 m del encreuament. 

Amb conduccions de clavegueram: es procurarà passar els cables per sobre del 
clavegueram. No s'admetrà incidir en el seu interior. Si no es possible, es passarà per sota, 
disposant els cables amb una protecció d’adequada resistència mecànica.  

Amb dipòsits de carburants: els cables es disposaran dintre de tubs o conductes de suficient 
resistència i distaran com a mínim, 1,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs sobrepassaran 
al dipòsit en 2 m per cada extrem. 

1.4.5   Paral·lelismes. 

Els cables subterranis, qualsevol que sigui la seva forma d’instal·lació, haurà d’acomplir les 
condicions i distancies de seguretat que s' indica a continuació, procurant evitar que quedin 
en el mateix pla vertical que les altres conduccions.  

Amb altres conductors d’energia elèctrica: els cables d'alta tensió podran instal·lar-se 
paral·lelament a altres de baixa o alta tensió, mantenint entre ells una distància no inferior a 
0,25 m. Quan no pugui respectarse aquesta distància, la conducció que s'instal·li en últim 
lloc, es posarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 
incombustibles de adequada resistència mecànica. 

Amb canalitzacions d'aigua i gas: s'ha de mantenir una distància mínima de 0,25 m, excepte 
per a canalitzacions de gas d'alta pressió (mes de 4 bar) en que la distància serà de 0,40 m. 
Quan no pugui respectarse aquesta distància, la conducció que s'instal·li en últim lloc es 
posarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 
incombustibles de adequada resistència mecànica, es procurarà, així mateix, mantenir 0,25 
m en projecció horitzontal. 

En el cas de conduccions d'aigua es procurarà que aquestes quedin per sota del cable 
elèctric. Quan es tracti de canalitzacions de gas es prendran les mesures per a assegurar la 
ventilació dels  conductors, galeries i registres de la canalització elèctrica, amb el fi d'evitar la 
possible acumulació dels gasos en els mateixos. 
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Amb cables de telecomunicació: s'haurà de mantenir una distància mínima de 0,25 m entre 
els  cables de telecomunicació i els d’energia. Quan no pugui respectarse aquesta distància, 
la conducció que s'instal·li en últim lloc es posarà separada mitjançant tubs, conductes o 
divisòries constituïts per materials incombustibles de adequada resistència mecànica. 

1.5 Manipulació de les bobines de cables. 

1.5.1  Transport. 

Serà a compte del contractista el transport de bobines des dels magatzems assignats, i 
devolució de les buides als mateixos. Les bobines de cable es transportaran sempre dretes i 
mai tombades sobre un dels  laterals. El transport s'efectuarà sobre camions o remolcs. 

Per a la carrega, ha d'embragar-se la bobina per un eix o barra adequada, allotjats en l'orifici 
central. La braga no haurà de cenyir-se contra la bobina al quedar aquesta suspesa, per lo 
qual es disposarà d'un separador o distanciador dels cables d'acer.  

Per a la descarrega ha de  procedir-se d’idèntica manera, no podent deixar caure la bobina 
al terra des del camió o remolc. Mai es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o 
cadenes que abracin la bobina i es recolzen sobre la capa exterior del cable enrotllat. En 
qualsevol d'aquestes maniobres s'ha de vigilar la integritat de les peces de fusta amb que es 
tapen les bobines, ja que les ruptures que solen produir-se les estelles i van a parar al 
interior amb el consegüent perill per al cable. 

1.5.2  Emmagatzemament. 

Quan s'hagi d'emmagatzemar una bobina en la que s'ha utilitzat part del cable que contenia, 
han de tapar-se els  extrem dels  cables, encintant-los o col·locant caputxons de goma 
fabricats al efecte. 

Les bobines no han d'emmagatzemar-se sobre un sol tou. 

1.5.3  Trasllats. 

Quan les bobines s'hagin de traslladar per terra rodant, operació únicament acceptable per a 
petits recorreguts de fins 10 ó 15 metres, el sentit de gir serà el mateix en que es va enrotllar 
el cable a fàbrica, amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la mateixa. 
Normalment, les bobines es senyalen amb una fletxa en els laterals, que indica el sentit en 
que han de desenrotllar-se, contrari al que es comenta. Si es necessari revirar les bobines 
en algun moment, s'emprarà un bornejador, que recolzat en un dels cargols de fixació dels 
plats laterals, al empuntegar-se amb el terra gira la bobina i la impulsa cap al canto contrari. 

1.6 Estesa de cables. 

L'estesa es farà obligatòriament sobre rodets que poden girar lliurement i construïts de forma 
que no danyin el cable. La rasa  , en tota la seva longitud, haurà d'estar coberta amb una 
capa de 10 cm. de sorra fina en el fons, abans de procedir a l'estesa del cable. En cap cas, 
es deixaran els  extrems del cable a la rasa , sense haver assegurat abans una bona 
estanquitat dels  mateixos. 

1.6.1  Emplaçament de les bobines per a l'estesa. 

La bobina del cable es col·locarà en el lloc elegit de forma que la sortida del mateix s’efectuï 
per la part superior, i emplaçada de tal forma que el cable no quedin forçats al agafar 
l'alineació d'estesa. Els  elements d'elevació que son necessaris utilitzar son gats mecànics i 
una barra de dimensions convenients, allotjada en l'orifici central de la bobina. La base dels 
gats serà suficientment amplia per a que garanteixi l'estabilitat de la bobina durant la seva 
rotació. La elevació d'aquesta respecte el sol ha de ser d'un 10 ó 15 cm com a mínim.  
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1.6.2  Execució de l'estesa. 

Quan la temperatura ambient sigui inferior a zero graus centígrads, no es permetrà realitzar 
l'estesa del cable, degut a la rigidesa que agafa l'aïllament. Les rases es recorreran amb 
deteniment abans d'estendre el cable, per a comprovar que es troben sense pedres o altres 
elements durs que poden danyar els cables en la seva estesa. 

Els cables han de ser sempre desenrotllats i posats al seu lloc amb la màxima cura evitant 
que sofreixin torsió, facin bucles, etc., i tenint en compte que el radi de curvatura del cable 
ha de ser superior a 20 vegades el seu diàmetre durant l'estesa i a 10 vegades el seu 
diàmetre una vegada instal·lat. 

En tot cas, el radi de curvatura del cable no ha de ser inferior als  valors indicats en les 
normes UNE corresponents, relatives a cada tipus de cable.  

El lliscament del cable s'afavorirà amb la col·locació de rodets preparats al efecte; aquests 
rodets permetran un fàcil rodament amb el fi de limitar l'esforç de tir, disposaran d'una base 
apropiada que, amb o sense ancoratge, impedeixen que es bolquin, i una entallada per la 
que discorre el cable per a evitar la seva sortida o caiguda.  

Es distanciaran entre sí, d'acord amb les característiques del cable, pes i rigidesa mecànica 
principalment, de forma que no permetin un vano pronunciat del cable entre rodets contigus, 
que donaria lloc a ondulacions perjudicials.  

Aquesta col·locació, serà especialment estudiada en els  punts del recorregut en que hi hagi 
canvis de direcció, on a més dels  rodets que faciliten el lliscament , es disposarà d'altres 
verticalment, per a evitar el fregament del cable contra la vora de la rasa en el canvi de 
sentit.  

En aquest punts, s'ha de tenir en compte que la  disposició dels rodets no permetrà una 
corba de radi inferior a unes vint vegades el diàmetre del cable.  

Per a evitar el fregament del cable contra el sol a la sortida de la bobina, és recomanable la 
col·locació d'un rodet de major amplada per a cobrir les diferents posicions que adopta el 
cable.  

L'estesa s'efectuarà mecànicament mitjançant la maquinaria adequada a aquest efecte, amb 
un esforç que no serà superior a 4 Kg/mm2 quan es tracti de cables trifàsics i a 5 Kg/mm2 
per a cables unipolars, en caso de ser conductores de coure. Quan es tracti de conductors d' 
alumini, aquest pot reduir-se a la meitat.  

En el tram en que els cables s'estenen a mà, els operaris estaran distribuïts d'una manera 
uniforme al llarg de la rasa  . El número de peons vindrà determinat per la longitud del cable 
a estendrà i el seu pes, i serà fixat pel Director d'Obra.  

Per a la guia del extrem del cable al llarg del recorregut, amb la finalitat de salvar mes 
fàcilment els diversos obstacles que es troben, i per les estries dels tubulars, es col·loca en 
aquest extrem una mordassa tiracables a la que es subjecta una corda. Aquestes mordaces, 
consisteixen en un disc perforat per on es passen els conductors subjectant-los amb un 
maniguet mitjançant cargols. El conjunt queda protegit per un embolcall, (el disc abans citat 
va roscat a aquest interiorment) que es on es subjecta el fiador per al tiro. Durant l'estesa es 
prendran precaucions per a evitar que el cable sofreixi esforços importants, cops o fregades, 
col·locant en el pas del cable per zones de corbes, varis carrets de forma que, el moviment 
del mateix s’efectuï suaument, i igualment ha de vigilar-se en les embocadures dels tubulars 
on han de col·locar-se proteccions adequades. No es permetrà desplaçar lateralment el 
cable per mitjà de palanques o altres útils, havent-se de fer sempre a ma. 
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Per a evitar que en les diferents parades que puguin produir-se en l'estesa, la bobina 
segueixi girant per inèrcia, i desenrotllant-se cable durant aquestes s'ha de posar-hi fre, per 
a evitar en aquest moment curvatures perilloses. No es deixarà mai el cable estès en una 
rasa oberta sense haver pres abans la precaució de cobrir-lo amb una capa de 10 cm de 
sorra fina i la protecció de rajola o altre protecció mecànica autoritzada per l'Empresa 
distribuïdora de energia elèctrica. Quan els  cables que es canalitzen han de ser empalmats, 
es solaparan en la longitud indicada en el projecte o en el seu defecte pel tècnic encarregat 
d' obra.  

Si amb motiu de les obres de canalització apareguessin instal·lacions d'altres serveis; es 
prendran totes les precaucions per a no danyar-les, deixant-les al acabar el treball en les 
mateixes condicions que es trobaven primitivament.  

Si involuntàriament es causa alguna avaria en aquests serveis, s'avisarà amb tota urgència 
al Director d' Obra i a l' Empresa corresponent, amb la finalitat de que procedeixin a la 
reparació.  

L' encarregat de l'obra per part del Contractista haurà de conèixer l'adreça dels  serveis 
públics, així com el seu número de telèfon per a comunicar-se en cas de necessitat.  

Si el pendent és molt pronunciat i el terreny és rocós i impermeable, es corre el risc de que 
la rasa  de canalització serveixi de drenatge originant un arrossegament de la sorra que fa 
de llit als cables. En aquest cas s'haurà d'entubar la canalització, assegurada amb ciment en 
el tram afectat.  

En el cas de canalitzacions amb cables unipolars, es col·locarà cada metre i mig envoltant 
les tres fases, una sujecció que agrupi els  tres conductors i els mantingui units. No es 
passaran per un mateix tub mes d'una terna de cables unipolars. 

1.7 Protecció mecànica. 

El cable es protegirà mecànicament mitjançant placa de polietilè normalitzada, segons 
s'indica en els plànols corresponents. 

En les separacions d' encreuaments i paral·lelismes s’utilitzarà totxos o rajoles massissos de 
0,29x0,14x0,04 m . 

1.8 Senyalització. 

Tot cable o conjunto de cables ha d'estar senyalat per una cinta de atenció d'acord amb la 
Recomanació UNESA 0205 col·locada a la distància que marca el projecte. 

1.9 Tancament de rases. 

El rebliment de les rases s'efectuarà amb compactació mecànica, per tongades d' un 
espessor màxim de 15 centímetres.  

En els  casos en que s'estimi necessari i a petició de l' Empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica, i/o Organisme Oficial competent, es comprovarà el grau de compactació assolit, 
mitjançant assaig en un laboratori de mecànica del sol en que es justifiqui que la densitat de 
rebliment ha assolit  com a mínim el 95% de la densitat corresponent, per als materials de 
rebliment en el l'assaig Pròctor modificat.  

Es necessari que es presentin a l'Empresa distribuïdora d' energia elèctrica, els  resultats 
dels  diferents assajos de laboratori, realitzat durant l' execució de les obres, i molt 
especialment els  referents a compactacions de les diferents tongades de replè executades. 
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El contractista serà responsable dels  enfonsaments que es produeixin per la deficient 
realització d'aquesta operació i, per tant, serà a càrrec seu les posteriors reparacions que 
s'hagin de fer. Si en l' excavació de les rases, els materials resultants, per contenir runes o 
restes , no reuneixen les condicions necessàries per a la seva utilització com a materials de 
replè amb les garanties adequades, el contractista estarà obligat a substituir els  materials 
inutilitzables, per altres que resulten acceptables per a aquesta finalitat.  

Aquest substitució porta implícit el transport al abocador públic dels  materials llençats. 
Respecte a qualificació dels materials acceptables i assajos de compactació de rebliments, 
es consideren com a  Normes vigents les del Ministerio de Obras Públicas (Direcció General 
de Carreteras). 

1.10 Reposició de paviments. 

La reposició del paviment tant de les calçades com de voreres es realitzarà en condicions 
tècniques de plena garantía, retallant la superfície de forma uniforme i estenent el seu abast 
les zones limítrofes de les rases que poguessin haver estat afectades per l'execució 
d'aquelles. El paviment es respondrà utilitzant el mateix sistema prèviament existent, 
excepte variació acceptada expressament per l'Empresa distribuïdora d’energia elèctrica, i/o 
Organismes Oficials competents. En els  casos de voreres de panot, aquestes es 
respondran per unitats completes, no essent admissible la reposició mitjançant trossos de 
rajola. En els  casos de voreres d' aglomerat, asfàltic en les que l'amplada de les rases sigui 
superior al 50% de l'amplada d'  aquelles, la reposició del paviment haurà d'estendre’s a la 
totalitat de la vorera. 

1.11 Empalmaments i terminals. 

Per a la confecció d'empalmaments i terminacions es seguiran els  procediments establerts 
per els  fabricants i homologats per les empreses elèctriques. els  operaris que realitzin els  
empalmes, coneixeran i disposaran de la documentació necessària per a avaluar la 
confecció del empalmament i estaran homologats per l' Empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica. Es tindrà especial precaució en els  punts següents: 

• Dimensions del pelat de coberta, semiconductora externa i interna 

• Utilització de maniguets correctes i encadellat amb estris necessaris. 

• Neteja general. 

• Aplicació del calor uniformement en els  termoretràctils i execució correcta dels  
contràctils. 

• Els empalmes estaran identificats amb el nombre del operari. 

1.12 Tub serveis auxiliars. 

Quan així s' especifiqui, es col·locarà al llarg del recorregut un tub rígid de PVC amb grau de 
protecció IP7, de superfície llisa i de diàmetre interior 75 mm ,destinat a allotjar en un futur 
un cable de telecomandament. 
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4.- PRESSUPOST. 

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2" 

DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2) 

 
Cable subterrani MT     

      
Import parcial 

(euros) Quantitat Unitat constructiva 
Import 
(euros) 

809 
Un circuit cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en terra (euros/m) 91.17 73,756.53 

500 Un circuit cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en terra (euros/m) 

91.17 45,585.00 

875 Dos circuits cable 240 AL 18/30 kV i estesa, obertura, protecció, 
compactació i tancament de rasa en terra (euros/m) 121.17 106,023.75 

45 
m Encreuaments amb tubular per pont (2 circuits 240 AL 18/30 
kv) (euros/m) 225.00 10,125.00 

50 Encreuament amb perforació Hotitzontal dirigida  (euros/m) 480.00 24,000.00 

1 Realització entroncaments amb cala (euros/unitat) 1,333.93 1,333.93 

9 Realització entroncaments sense cala (euros/unitat) 698.01 6,282,09 

2 Realització terminacions interiors (euros/unitat) 700.55 1,401.10 

1 Terminacions exteriors amb ferramenta i conversió (euros/unitat) 1,975.52 1,.975.52 

Total parcial de cable subterrani MT  270,489.92 

Nou Centre de Mesura     

Quantitat Unitat constructiva 
Import 
(euros) 

Import parcial 
(euros) 

1 Edifici prefabricat 9,608.67 9,608.67 

3 Cel·la de línia en cabines 4,075.76 12,227.27 

1 Xarxa de terres 1,455.16 1,455.16 

Total parcial dels centres de transformació en caseta  23,291.11 

Seguretat i Salud     

Quantitat Unitat constructiva 
Import 
(euros) 

Import parcial 
(euros) 

1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 12,360.92 12,360.92 

1 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 7,603.26 7,603.26 

1 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 19,292.39 19,292.39 

1 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 583.20 583.20 

Total parcial dels centres de transformació en caseta  39,839.77 

 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ: 333,613.80 € 

 

El present pressupost puja la quantitat total de TRES CENTS TRENTA TRES MIL 
SIS CENTS TRETZE EUROS I VUITANTA  CÈNTIMS.  

 

 

Girona, Setembre de 2021 
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és definir l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, 
per l’obra: 

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2" 

DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2) 

a executar en el Terme Municipal de LA JONQUERA i que consisteix en la 
construcció de: 

- Línia alimentadora constituïda per cable subterrani. 
- Un Centre de Distribució tipus prefabricat en superfície. 
 
En l’obra/instal·lació descrita no es donen els supòsits de l’Article 4.1 del 
RD1627/1997. 

Complint amb el reial decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, “Disposicions mínimes de 
salut en les obres de construcció”, l’Estudi Bàsic contempla la identificació dels 
riscos laborals, les mesures preventives i les normes de seguretat i salut aplicables 
durant l’execució dels treballs en obra. 

2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Seguint les instruccions del real decret 1627/1997, abans de l’inici dels treballs en 
obra, l’empresa adjudicatària de l’obra, estarà obligada a elaborar un “Pla de 
seguretat i salut en el treball”, en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions que s’adjunten en l’estudi bàsic. 

3. ACTIVITATS BÀSIQUES 

Durant l’execució dels treballs en obra es poden destacar com activitats bàsiques: 

3.1 Estesa de cable subterrani (C.S.) 

° Desplaçament de personal 

° Transport de materials i eines 

° Obertura i condicionament de rases per l’estesa de cables 

° Estesa de cables subterranis 

° Realització de connexions en cables subterranis 

° Reposició de terres, tancament de rases, compactació del terreny i reposició del paviment 

° Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa 

° Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 
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3.2 Estesa de línia aèria (L.A.) 

° Desplaçament de personal 

° Transport de materials i eines 

° Excavacions per fonaments de pals per a línies aèries 

° Formigonat de fonaments 

° Elevació de pals de formigó, fusta i planxa 

° Alçament i muntatge de pals de “gelosia” 

° Muntatge de ferros i aïlladors en pals 

° Estesa de conductors sobre els pals 

° Realització de connexions en línies aèries 

° Muntatge d’equips de maniobra i protecció 

° Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa 

° Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 

° Operacions específiques per realitzar treballs en tensió 

3.3 Construcció centre de transformació, interior o intempèrie (C.T.) 

° Desplaçament de personal 

° Transport de materials i eines 

° Obra civil per la construcció de l’edifici 

° Excavacions pels fonaments de pals de línies aèries 

° Formigonat de fonaments 

° Aixecament i muntatge de pals de “gelosia” 

° Muntatge de ferros i aïlladors en els pals 

° Muntatge d’equips de maniobra, protecció i transformadors 

° Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa 

° Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 
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4. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

4.1 Riscos laborals 
 C.S. L.A.  C.T. 
- Caigudes de personal al mateix nivell  X X 
 · Per deficiències del terra X X X 
 · Per trepitjar o entrebancar-se amb objectes X X X 
 · Per males condicions atmosfèriques X X X 
 · Per existència d’abocaments o líquids X X X 
- Caigudes de personal o diferent nivell X X X 
· Per desnivells, rases o talussos X X X 
 · Per forats X X X 
 · Des d’escales, portàtils o fixes X X X 
· Des de bastida   X 
 · Des de sostres o murs   X 
 · Des de suports  X X 
 · Des d’arbres  X X 
- Caigudes d’objectes X X X 
 · Per manipulació manual X X X 
 · Per manipulació amb aparells elevadors X X X 
- Despreniments, enfonsaments o ruïnes X X X 
 · Suports  X X 
 · Elements de muntatge fixes  X X 
 · Enfonsament de rases, pous o galeries X X X 
- Xocs i cops X X X 
 · Contra objectes fixes i mòbils X X X 
 · Enfonsament de rases, pous o galeries X X X 
- Atrapaments X X X 
 · Amb eines X X X 

· Per maquinària o mecanismes en moviment X X X 
 · Per objectes X X X 
- Talls X X X 
 · Amb eines X X X 
 · Amb màquines X X X 
 · Amb objectes X X X 
- Projeccions X X X 
 · Per partícules sòlides X X X 
 · Per líquids X X X 
- Contactes tèrmics X  X 
 · Amb fluids X  X 
 · Amb focus de calor X  X 
 · Amb projeccions X  X 

- Contactes químics X  X 

 · Amb substàncies corrosives X  X 
 · Amb substàncies irritants X  X 
 · Amb substàncies químiques X  X 

- Contactes elèctrics 
X X X 

 · Directes X X X 
 · Indirectes X X X 
 · Descàrregues elèctriques X X X 

- Arc elèctric X X X 

 · Per contacte directe X X X 
 · Per projecció X X X 
 · Per explosió en corrent contínua X X X 

- Manipulació de càrregues o eines X X X 
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 C.S. L.A.  C.T. 
 · Per desplaçar, aixecar o aguantar càrregues X X X 
 · Per utilitzar eines X X X 
 · Per moviments sobtats X X X 

- Riscos derivats del tràfic X X X 

 · Xoc entre vehicles i contra objectes fixes X X X 
 · Atropellaments X X X 
 · Fallades mecàniques i tombada de vehicles X X X 

- Explosions X   

 · Per atmosferes explosives X   
 · Per elements de pressió    
 · Per voladures o material explosiu    

- Agressió d’animals X X X 

 · Insectes X X X 
 · Rèptils X X X 
 · Gossos i gats X X X 
 · Altres X X X 

- Sorolls X X X 

 · Per exposició X X X 

- Vibracions X X X 

 · Per exposició X X X 

- Ventilació X  X 

 · Per ventilació insuficient X   
 · Per atmosferes baixes en oxigen X  X 

- Il·luminació X X X 

 · Per il·luminació ambiental insuficient X X X 
 · Per enlluernaments i reflexes X X X 

- Condicions tèrmiques X  X 

 · Per exposició a temperatures extremes X  X 
 · Per canvis sobtat en la temperatura   X 
 · Per estrès tèrmic   X 

 

4.2 Riscos i danys a tercers 

 C.S. L.A. C.T. 

· Per l’existència de curiosos  X X 
 · Per la proximitat de circulació vial X X X 
 · Per la proximitat de zones habitades X X X 
 · Per presència de cables elèctrics amb tensió X X X 
 · Per manipulació de cables amb corrent X X X 

· Per l’existència de canonades de gas o d’aigua X X X 
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5. MESURES PREVENTIVES 

Per evitar o reduir els riscos relacionats, s’adoptaran les següents mesures: 

5.1 Prevenció de riscos laborals a nivell col·lectiu  

- Es mantindrà l’ordre i la higiene en la zona de treball 

- S’acondicionaran passos per vianants 

- Es procedirà al tancament, abalisament i senyalització de la zona de treball 

- Es disposarà del nombre de farmacioles adequat al nombre de persones que 
intervinguin en l’obra 

- Les rases i excavacions quedaran suficientment tacades i senyalitzades 

- Es col·locaran tapes provisionals en forats i arquetes fins que no es disposi de les 
definitives 

- Es revisarà l’estat de conservació de les escales portàtils i fixes diàriament, abans 
d’iniciar el treball i mai seran de fabricació provisional 

- Les escales portàtils no estaran pintades i es treballarà sobre les mateixes de la 
següent manera: 

° Només podrà pujar un operari 
° Mentre l’operari està a dalt, un altre aguantarà l’escala per la base 
° La base de l’escala no sobresortirà més d’un metre del pla al que es vol accedir 
° Les escales de més de 12 m es lligaran pels seus dos extrems 
° Les eines es pujaran mitjançant una corda i a l’interior d’una bossa 
° Si es treballa per sobre de 2 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, ancorat a un punt fix diferent 

de l’escala 

- Les bastides seran d’estructura sòlida i tindran baranes, barra a mitja alçada i sòcol 

- S’evitarà treballar a diferents nivells en la mateixa vertical i romandre sota de 
càrregues suspeses. 

- La maquinària utilitzada (excavació, elevació de material, estesa de cables, etc.) 
només serà manipulada per personal especialitzat 

- Abans d’iniciar el treball es comprovarà l’estat dels elements situats per sobre de la 
zona de treball 

- Les màquines d’excavació disposaran d’elements de protecció contra bolcades 

- Es procedirà a l’apuntalat dels paraments de les rases sempre que el terreny sigui tou 
o es treballi a més de 1,5 m de profunditat. 

- Es comprovarà l’estat del terreny abans d’iniciar la jornada i després de pluja intensa 

- S’evitarà l’emmagatzemat de terres al costat de les rases o forats de fonaments 

- En totes les màquines els elements mòbils estaran degudament protegits 

- Tots els productes químics a utilitzar (dissolvents, grasses, gasos o líquids aïllants, olis 
refrigerants, pintures, silicones, etc.) es manipularan seguint les instruccions dels 
fabricants. 

- Els armaris d’alimentació elèctrica disposaran d’interruptors diferencials i preses de 
terra. 

- Transformadors de seguretat per treballs amb electricitat en zones humides o molt 
conductores de l’electricitat. 

- Tot el personal haurà d’haver rebut una formació general de seguretat i a més el 
personal que hagi de realitzar treballs en altura, formació específica en riscos d’altura 

- Per treballs en proximitat de tensió el personal que intervingui haurà d’haver rebut 
formació específica de risc elèctric. 

- Els vehicles utilitzats per transport de personal i mercaderies estaran en perfecte estat 
de manteniment i al corrent de la ITV 

- Es muntarà la protecció passiva adequada a la zona de treball per evitar 
atropellaments 
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- En les zones de treball que es necessiti es muntarà ventilació forçada per evitar 
atmosferes nocives. 

- Es col·locaran vàlvules antiretrocés en els manòmetres i en les canyes dels soldadors 

- Les ampolles o contenidors de productes explosius es mantindran fora de les zones 
de treball 

- El moviment del material explosiu i les voladures seran efectuats per personal 
especialitzat 

- S’observaran les distàncies de seguretat amb altres serveis, pel que es requerirà tenir 
un coneixement previ del traçat i característiques de les mateixes. 

- S’utilitzaran els equips d’il·luminació que es precisin segons el desenvolupament i 
característiques de l’obra (addicional o socors) 

- Es retirarà la tensió en la instal·lació en què es tingui que treballar, obrint amb un tall 
visible totes les fonts de tensió, posant-les a terra i en curtcircuit. Per realitzar 
aquestes operacions s’utilitzarà el material de seguretat col·lectiu que es necessiti. 

- Només es restablirà el servei a la instal·lació elèctrica quan es tingui la completa 
seguretat que no queda ningú treballant. 

- - Per la realització de treballs en tensió el contractista disposarà de: 
° Procediment de treball específic 
° Material de seguretat col·lectiu que es necessiti 
° Acceptació de l’empresa elèctrica del procediment de treball 
° Vigilància constant del cap de treball en tensió 

5.2 Prevenció de riscos laborals a nivell individual 

El personal d’obra ha de disposar, amb caràcter general, del material de protecció 
individual que es relaciona i que té l’obligació d’utilitzar depenent de les activitats que 
realitzi: 

- Casc de seguretat 

- Roba de treball adequada pel tipus de treball que es faci 

- Impermeable 

- Calçat de seguretat 

- Botes d’aigua 

- Trepadors i elements de subjecció personal per evitar caigudes entre diferents nivells 

- Guants de protecció per cops, talls, contactes tèrmics i contacte amb substàncies 
químiques 

- Guants de protecció elèctrica 

- Guants de goma, neoprè o similar per formigonar, obres de paleta, etc. 

- Ulleres de protecció per evitar enlluernaments, molèsties o lesions oculars, en cas de: 
° Arc elèctric 
° Soldadures i oxitall 
° Projecció de partícules sòlides 
° Ambient polsós 

- Pantalla facial 

- Orelleres i taps per protecció acústica 

- Protecció contra vibracions en braços i cames 

- Màscara autofiltrant per treballs amb ambient polsós 

- Equips autònoms de respiració 

- Productes repel·lents d’insectes 

- Aparells espantagossos 

- Pastilles de sal (estrès tèrmic) 

Tot el material estarà en perfecte estat d’ús. 
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5.3 Prevenció de riscos de danys a tercers 

- Vallat i protecció de la zona de treball amb balises lluminoses i cartells de prohibit el pas 

- Senyalització de calçada i col·locació de balises lluminoses en carrers d’accés a zona de 
treball, als desviaments provisionals per obres, etc. 

- Risc periòdic de les zones de treball on es generi pols 

6. NORMATIVA APLICABLE 

En el procés d’execució dels treballs hauran d’observar-se les normes i reglaments 
de seguretat. En particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes en 
la següent normativa: 

- Real Decret 337/2014, del 9 de Maig, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 
Instal.lacions Elèctriques d’Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.  

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya, pel qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentaries d’obres i construccions a línies elèctriques. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Agost, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Agost, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Agost, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en les 
obres de construcció. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a 
les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación  para la aplicación y desarollo del exto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo. 
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- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i constitució dels comitès 
de seguretat i salut. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades a Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de Agost, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Convenis col·lectius. 

- Ordenances municipals. 

- Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius a seguretat i salut laboral de 
l’empresa contractant. 

 

 

Girona, Setembre de 2021 
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6.- PLÀNOLS. 
 
1.- Plànol de Situació I Accessos. 

2.- Plànol de Plànol Qualificació Urbanística. 

3.- Plànols de la línia  

4.- Plànols de detall de rases 

5.- Plànols de nou C.M.  
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ANNEX 1.- CÀLCULS 
1 CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRES 

Donat que el Centre de Transformació considerat en aquest PROJECTE està 

classificat com a Instal·lació de Tercera Categoria, el disseny de la Instal·lació de 

Connexió de Terra es farà d’acord amb el que es descriu el Document “Mètode de 

Càlcul i Projecte d’Instal·lacions de Connexió de Terra per a Centres de 

Transformació Connectats a Xarxes de Tercera Categoria” , publicat per UNESA 

com a procediment de càlcul i valoració de les tensions de pas i de contacte de la 

instal·lació de posada a Terra en Centres de Transformació. 

1.1 Procediment a seguir en el disseny de la posada a terra 

El procediment a seguir en el disseny de la instal·lació a terra serà el següent, 

segons ITC-RAT 13 “Instal·lacions de posada terra”: 

• Investigació de les característiques del terreny.- Mesura de la 
resistivitat del terreny mitjançant el procediment WENNER. 

• Determinació dels corrents màxims de la connexió de terra i del temps 
màxim corresponent a l’eliminació del defecte. 

• Disseny preliminar de la instal·lació. 
• Càlcul de la resistència del sistema de connexions de terra. 
• Càlcul de les tensions de pas i contacte en l’interior de la instal·lació. 
• Càlcul de les tensions de pas en l’exterior de la instal·lació. 
• Comprovar que les tensions de pas i de contacte calculades són 

inferiors als valor màxims definits en la ICT-RAT-13 apartat 1.1 
• Investigació d’existència de tensions transferibles a l’exterior. 
• Correcció i ajust del disseny inicial, establint el definitiu. 

1.2 Paràmetres de càlcul 

Els paràmetres que s’aplicaran al càlcul de la connexió de terra seran els següents: 

• Tensió de la xarxa: 25000 V 
• Tipus de connexió a terra del Neutre (Per reactància de Xn=25 ohms) 
• No es considera la impedància de la línia d’AT 
• Nivell d’aïllament de la BT en el Centre de Transformació 10000 V 
• Tensió màxima suportada per les instal·lacions connectades a la xarxa 

de BT 1000 V 
• Proteccions de la línia amb relés de corba d’actuació extremadament 

inversa (temps depenent) que garanteix la desaparició del defecte en 
un temps inferior a 0,6 segons 

• Constant K’ = 24 
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• Corba n’ = 2 (extremadament inversa) 
• Intensitat d’arrencada = 60 A 

• Reconnexió automàtica: SI 

1.3 Intensitat màxima de defecte 

La intensitat màxima de defecte es produirà en el cas hipotètic de que la resistència 

de posada a terra del Centre de Transformació sigui nul·la, per tant la intensitat de 

defecte màxima serà: 

��(�à�) = 	√3 · � 

1.4 Terra de protecció (masses metàl·liques) 

Es connectaran a aquest sistema les parts metàl·liques de la instal·lació que no 

estiguin normalment en tensió però ho puguin estar a conseqüència d’avaries ó 

causes fortuïtes, com poden ser els xassís i els bastidors dels aparells de maniobra, 

embolcalls metàl·lics de les cel·les prefabricades i carcasses dels transformadors. 

El nivell d’aïllament de les instal·lacions de baixa tensió del Centre de Transformació 

haurà de ser major ó igual que la tensió màxima de defecte calculada (Ud), d’aquesta 

manera s’evitarà que les tensions que puguin aparèixer al produir-se un defecte en 

la part d’ alta tensió deteriorin els elements de Baixa Tensió del Centre de 

Transformació i que no provoquin una afectació al servei de la xarxa de Baixa 

Tensió. 

Per tant, el valor màxim de la resistència de posada a terra (Rt) i la intensitat de 

defecte (Id) ve definit per la resolució del sistema d’equacions: 

�� · �� ≤ ��� 
�� = 	√3 · �(�� + ��)� + ��� 

Amb els valors de Rt calculats se seleccionarà el tipus d’elèctrode, per a que es 

verifiqui que: 

�� ≤ ���  
Per al càlcul de la resistència de posada a terra de les masses del Centre de 

Transformació (Rt), intensitat de defecte (Id) i tensió de defecte (Ud) corresponents 

s’utilitzaran les següents expressions: 

�� = �� · � 
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�� = 	√3 · �(�� + ��)� + ��� 
	� = �� · �� 

1.5 Terra de servei (neutre) 

Es connectaran a aquest sistema el neutre del transformador de potència i en cas 

d’haver-hi transformadors de tensió ó intensitat per mesura també es connectarà a 

aquesta terra el secundari d’aquests. 

El valor de la resistència de posada a terra de servei haurà de ser inferior a 37 Ω, 

amb aquest criteri un defecte a terra a una instal·lació de baixa tensió protegida 

contra contactes indirectes per un interruptor diferencial de sensibilitat 650mA, no 

ocasioni al elèctrode de posada a terra una tensió superior a 24V. 

Tindrà d’existir una separació mínima entre la posada a terra de protecció i la de 

servei per tal d’evitar la possible transferència de tensions elevades a la xarxa de 

baixa tensió. Aquesta separació es calcula més endavant. 

Per a seleccionar el tipus d’elèctrode per al terra de servei, es a verificarà que no es 

superi el valor màxim de 37 Ω per a la resistència de posada a terra de servei: 

�� ≤ ��� = 37�  
1.6 Tensions a l’exterior de la instal·lació  

Per a que no apareguin tensions de contacte elevades a l’exterior de la instal·lació 

s’adoptaran unes mesures de seguretat addicionals: 

• Les portes i reixes que donen a l’exterior del centre de transformació no 
tindran contacte elèctric amb masses conductores susceptibles de 
quedar a tensió degut a defectes o avaries. 

• Al terra del Centre de Transformació hi ha una malla recoberta per una 
capa de formigó, connectada a la posada a terra del centre. 

• En cas d’instal·lar les piques en filera, aquestes es disposaran 
alineades amb la façana del edifici. 

Les tensions de pas i contacte, en funció dels paràmetres característics de 

l’elèctrode vindran donades per les expressions següents: 

Tensió de contacte  	�� = �� · � · �� 

Tensió de pas   	�� = �� · � · �� 

Quan hi hagi una malla equipotencial connectada a l’elèctrode de posada a terra la 

tensió de pas a l’accés (U’pacc) és equivalent a la tensió de contacte exterior. 
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Per a elèctrodes lineals col·locats davant de l’accés del Centre de Transformació 

paral·lelament a la façana no es considerarà la tensió de pas a l’accés (tensió de 

contacte exterior). En canvi, si l’elèctrode es situa allunyat, la tensió de pas a l’accés 

(tensió de contacte exterior) es considerarà igual a la tensió de defecte. 

1.7 Tensions a l’interior de la instal·lació  

Al centre hi haurà una superfície equipotencial pel que desapareix el risc inherent a 

la tensió de contacte i de pas interior. Adoptant les mesures de seguretat addicionals 

esmentades anteriorment no es necessari el càlcul de les tensions de pas i contacte 

a l’interior de la instal·lació ja que el seu valor serà pràcticament nul. 

En el cas de que el valor mesurat de la resistència de posada a terra sigui elevat i 

pugui donar lloc a tensions de pas ó contacte excessives aquestes es corregiran 

mitjançant la disposició d’una estora aïllant al terra del Centre ó qualsevol altre mitjà 

que asseguri la no perillositat d’aquestes tensions. 

1.8 Càlcul dels valors màxims admissibles de les tensions 

Els valors màxims admissibles de tensió de pas i contacte al Centre venen donats 

per les següents expressions: 

• Tensió de contacte: 

	�� = 	� !1 + � # + � �2% & = 	� '1 + � #2 + 1,5�*1000 , 
• Tensió de pas: 

	�� = 	� !1 + 2� # + 2� �2% & = 10 · 	� !1 + 2� # + 6�*1000 & 
• Tensió de pas a l’accés: 

	�� = 	� !1 + 2� # + 2� �2% & = 10 · 	� .1 + 2� # + 3�* + 3�*�1000 / 
On 

Uca és la tensió de contacte aplicada admissible (Figura 1, Taula 1 de la ITC-RAT 

13). 

Upa és la tensió de pas aplicada admissible (Upa=10·Uca). 

ZB és la impedància del cos humà. Es considera un valor de 1000 Ω. 

Ra1 és la resistència addicional del calçat, de superfícies aïllants, etc. Es considera 

un valor de 2000 Ω. Si es preveu la presència de persones descalces al voltant del 

centre aquesta es considerarà nul·la. 
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Ra2 és la resistència a terra del punt de contacte amb el terreny d’un peu. Ra2 = 3 ρs, 

essent ρs la resistivitat superficial aparent del terreny. 

Per a determinar la resistivitat superficial aparent del terreny en el cas en que aquest 

estigui recobert per una capa d’elevada resistivitat, es multiplicarà el valor de la 

resistivitat de la capa de terreny addicional per un coeficient reductor, segons la 

següent expressió: 

01 = 1 − 0,106 · ' 1 − ��∗2ℎ1 + 0,106, 
On 

CS és el coeficient reductor. 

hS és el gruix de la capa superficial, en metres. 

ρ és la resistivitat del terreny natural. 

ρ
* és la resistivitat de la capa superficial. 

Finalment queda que: 

�* = �∗ · 01 = �∗ · 51 − 0,106 · ' 1 − ��∗2ℎ1 + 0,106,6 
1.9 Càlcul de la separació entre sistemes de posada a  terra 

Per tal de garantir que el sistema de terres de protecció, en cas de defecte, no 

transfereixi tensions al sistema posada a terra de servei, evitant d’aquesta manera 

que els usuaris es puguin veure afectats, cal establir una distància mínima de 

separació entre els elèctrodes més propers d’ambdós sistemes, sempre que la 

tensió de defecte superi els 1000 V. 

La distància mínima de separació entre els sistemes de terres ve donada per 

l’expressió: 

7 = � · ��2 · 1000 · 8 
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1.10 Resultats 

Dades inicials 

TIPUS DE POSADA A TERRA Terres separades 

PARÀMETRES VALORS 

Tensió de servei Us = kV 25 

Resistència posada a terra del neutre per Us Rn= Ω 0,00 

Reactància posada a terra del neutre per Us Xn= Ω 25,00 

Nivell d'aïllament BT Vbt= kV 10 

Desconnexió inicial   

  
Constants del relé 

k´ 24 

n´ 2 

Intensitat d’arrencada I´a= A 60 

Reconnexió a menys de 0,5 segons Si/No Si 

  
Constants del relé 

k´ - 

n´ - 

Intensitat d’arrencada I´a= A 60 

Mides del CT 

  
Ample a= m 4,46 

Fondo b= m 2,38 

Resistivitat del terreny natural ρ = Ωxm 126 

Resistivitat superficial interior CT ρ∗ = Ωxm 3000 

Gruix de la capa superficial interior CT hs = m 0,56 

Resistivitat de la capa superficial del terreny exterior CT ρ'* = Ωxm 3000 

Gruix de la capa superficial exterior CT h's = m 0,20 

Es preveu la presència de persones descalces al voltant del centre? Si/No No 

Resistència addicional del calçat Ra1= Ω 2000 
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Valors màxims calculats 

PARÀMETRES VALORS 

  Per a: U Servei 

Tensió U = kV 5,25 

Intensitat màxima de defecte Idmàx = A 404 

Resistència de posada a terra de protecció màxima Rtmàx = Ω 22,81 

Intensitat de defecte per Rtmàx Idrmàx = A 100 

Resistència de posada a terra de servei màxima Rnmàx = Ω 37,00 

Tensió de contacte aplicada màxima Uca = V 126,4 

Tensió de pas aplicada màxima Upa = V 1264 

Durada de la falta 

PARÀMETRES VALORS 

  Per a: U Servei 

Desconnexió inicial.     

  
Relé a temps independent t'1= seg. 0,000 

Relé a temps depenent t´= seg 0,312 

Reconnexió a menys de 0,5 segons Si/No Si 

  
Relé a temps independent t´2= seg. 0,000 

Relé a temps depenent t´´= seg 0,312 

Durada total de la falta t = seg 0,624 

Elecció de l’elèctrode de la PaT de protecció 

PARÀMETRES VALORS 

  Per a: U Servei 

Valor màxim del paràmetre Kr  Kr =  0,191 

    

Elèctrode elegit (UNESA) CODI 50-35/8/42 

Kr =  0,0860 

Kp =  0,0138 

Kc =  0,0428 

Resistència de posada a terra Rt = Ω 10,84 

Intensitat de defecte Id = A 530 
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Estarà constituït per 4 piques formant un rectangle de 5 x 3,5 metres unides per un 

conductor horitzontal de coure nu de 50 mm2 de secció situades a l'interior del 

Centre de Transformació. Les piques seran de 14 mm de diàmetre i de 2 m de 

longitud. Es clavaran a 0,8 m de profunditat i la separació entre piques serà la 

donada per la configuració. 

Cal dir que es podran utilitzar altres configuracions sempre i quan els paràmetres Kr, 

Kp i Kc de la nova configuració escollida siguin iguals ó inferiors als indicats en el 

paràgraf anterior. 

Verificació que els valors calculats compleixen les condicions exigides 

Tensions de pas i contacte interiors 

Concepte 
Valor calculat 

Condició Valor admissible 
Per a: U Servei 

* Tensió de contacte (int.) U´c = V 0 ≤ Uc = V 1349,44 

* Tensió de pas (int.) U´p = V 0 ≤ Up = V 48578,22 

(*) Al terra del CT, i a 0,10 m de profunditat màxima, s’instal·larà un reixat d’acer format per rodó de 3 mm de 

diàmetre com a mínim, amb els nusos electrosoldats, formant una malla de dimensions no superiors a 0,30x0,30 

m, aquest reixat es connectarà a la terra de protecció formant una superfície equipotencial. 

  

50-35/8/42 3,5 m

5 m

Elèctrode PaT protecció
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Tensions de pas i contacte i exteriors 

Concepte 
Valor calculat 

Condició Valor admissible 
Per a: U Servei 

* Tensió de contacte (ext.) U'c = V 2856,73 ≤ Uc = V 2986,30 

Tensió de pas en accés U'p(acc) = V 2856,73 ≤ Up(acc) = V 41736,40 

Tensió de pas (ext.) U'p = V 921,10 ≤ Up = V 34894,59 
(*) Les portes i les reixes metàl·liques amb masses conductores que es puguin tocar des de fora del CT no 

tindran contacte elèctric amb masses conductores que siguin susceptibles a quedar sotmeses a tensió degut a 

defectes o avaries. 

Tensió i intensitat de defecte 

Concepte 
Valor calculat 

Condició Valor admissible 
Per a: U Servei 

Tensió de defecte Ud = V 5740,16 ≤ Vbt = V 10000 

Intensitat de defecte Id = A 921,10 > Ia = A 60 

Elecció de l’elèctrode de la PaT de serveis i separació entre sistemes de PaT 

PARÀMETRES VALORS   

Valor màxim del paràmetre Kr  Kr =  0,294   
Elèctrode elegit CODI 5/42   

Kr =  0,104   
Resistència de posada a terra Rn = Ω 13,104 (Es compleix que: Rn  ≤ 37Ω) 

Separació entre sistemes de posada a terra D = m 10,62   

 
Estarà constituït per 4 piques en fila unides per un conductor horitzontal de coure nu 

de 50 mm2 de secció situades de forma paral·lela al accés al Centre de 

Transformació. Les piques seran de 14 mm de diàmetre i de 2 m de longitud. Es 

clavaran a 0,5 m de profunditat i la separació entre piques serà de 3 m. Amb aquesta 

configuració la longitud de conductor des de la primera pica fins a la última serà de 

6m, dimensió mínima que haurà d’haver-hi disponible al terreny. 

Cal dir que es podran utilitzar altres configuracions sempre i quan els paràmetres Kr i 

Kp de la nova configuració escollida siguin iguals ó inferiors als indicats en el 

paràgraf anterior. 

5/42

10,62 m Elèctrode PaT servei

Elèctrode PaT protecció
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2 CÀLCUL ELÈCTRIC DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 

Càlcul de la secció tenint en compte: 

1. Intensitat màxima admissible pels conductors. 

2. Caiguda de tensió. 

3. Seccions normalitzades. 

La potència màxima admissible que circularà per la línia serà: 

I   U 3= Paparent ⋅⋅  

Els conductors de secció Al 240 soterrats directament poden admetre una intensitat 
de 345A, segons ICT-LAT-06 Taula 12. Aplicant un factor de correcció per 
agrupament de 0,82, segons la Taula 10 de la ICT LAT-06, i un factor de correcció 
de 1,03 segons la Taula 11 de la ITC LAT-06, per a una fondària d’instal·lació de 
0,80 mts, la intensitat admissible final serà de 291A. 

kVA600.12291  25  3= Paparen =⋅⋅  

La densitat de corrent serà:  
)mm(  S

(A)  I
 = D

2
 

AL 240; D  = 291/240 = 1,21   A/mm 2 
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3 CAIGUDA DE TENSIÓ: 
Vindrà donada per l’expressió: 

) tg  X + R( 
U

 L  P 
 =U 50c ϕ⋅⋅⋅  en valor absolut 

) tg  X + R( 
U10

 L  P 
 =(%)U 502C ϕ⋅⋅

⋅
⋅  en valor percentual 

On 

P = Potència a transportar en kW 

L = longitud de la línia en km 

  Tram 1: 1732m 

  Tram 2: 1082m 

U = Tensió nominal de la línia en kV 

R50 = resistència del conductor en Ω/km a 50 ºC, inclòs l’efecte pell i l’efecte 
proximitat 

X = reactància de la línia en Ω/km. 

(Paparent[kVA] · cos φ = Pactiva [kW]); cos φ = 0,9 

Al 240 (R50 = 0,140 Ω/km; X = 0,101 Ω/km) 

 

Tram 1: 1732m ( a CD EM58205) 

0,101)  0,484 + (0,140 
25

732,1  340.11
=UC ⋅⋅⋅  

Uc = 148 V :  Uc(%) = 0,59 % 

Tram 2: 1082m ( unió LAMT JONQUERA2) 

 

0,101)  0,484 + (0,140 
25

082,1  340.11
=UC ⋅⋅⋅  

Uc = 92,7 V :  Uc(%) = 0,37 % 

 

Valor suficientment baix. 
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4 PÈRDUA DE POTÈNCIA 
 

Vindrà donada per l’expressió: 

ϕ⋅
⋅⋅

 cosU
R L  P 

 =P 22
50

2

p  en valor absolut 

ϕ⋅⋅
⋅⋅

 cosU10
R L  P 

 =(%)P 22
50

p  en valor percentual 

On 

P = Potència a transportar en kW 

L = longitud de la línia en km 

U = Tensió nominal de la línia en kV 

R50 = resistència del conductor en Ω/km a 50 ºC, inclòs l’efecte pell i l’efecte 
proximitat 

(Paparent[kVA] · cos φ = Pactiva [kW]); cos φ = 0,9 

Al 240 (R50 = 0,140 Ω/km) 

Així doncs la pèrdua de potència a plena càrrega del conductor serà: 

 

Tram 1: 1732m ( a CD EM58205) 

 

22

2

9,025

14,0 732,1  11340
 =

⋅
⋅⋅

P p  

Pp = 61.6 kW :  Pp(%) = 0,54 % 

 

Tram 2: 1082m ( unió LAMT JONQUERA2) 
 
 

22

2

9,025

14,0 082,1  11340
 =

⋅
⋅⋅

P p  

Pp = 38 kW :  Pp(%) = 0,34 % 
 

 

Valor suficientment baix. 
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ANNEX 2.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1 Introducció i objectius 
L'aprovació del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, per el que es regula la 
Producció i Gestió dels Residus de Construcció i Demolició Estableix un precedent 
un nivell nacional en la Gestió de Residus de Construcció i de demolicions. 

2 Definició de conceptes 
Residu de construcció i demolició : qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en l’ article 3 a de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

Residu especial:  Tots aquells que residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic  i que estan 
inclosos dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas. 

Residu no especial:   tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials 

Residu inert:  residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no sigui soluble ni combustibles, ni reacciona 
física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de manera que pugui 
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat 
totals i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran 
de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la 
qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició :  
• La persona física o jurídica titular de la llicencia urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en les obres que no sigui necessari llicencia urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’ una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitza operacions de tractament, de mescla o 
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

• L’ importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica 
que tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i tingui la condició 
de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, el 
dels subcontractistes i els treballadors autònoms. No té la consideració de posseïdor 
de residus de construcció i demolició dels treballadors per compte aliè. 
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3 Tipologia de residus generats. 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i 
la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor 
des de l'1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista 
única s’estableix quins residus han de ser considerats com a perillosos (Especials).  

En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format 
de la codificació el Mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i 
que no tenen per que coincidir.  

El CRC continua essent vigent per determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el 
cas de la classificació. 

1.11 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés d’execució de les rases i de les reformes dels 
Centres de Transformació son els següents: 

• Terres 

• Roca 

• Formigó (paviments, murs, ...) 

• Mescla bituminosa 

• Cablejat elèctric 

• Restes vegetals 

• Metalls 

• Totxos 

• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i de runes 

 

RUNES:  

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Totxo 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02  Vidre 

17 05 04  Terra i pedra diferents de las especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA:  

17 02 01  Fusta 
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PLÀSTIC:  

17 02 03  Plàstic 

 

FERRALLA:  

17 04  Metalls (inclòs les seves aleacions) 

17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zenc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUOS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i de runes 

 

17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, vidrieres 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen 
substancies perilloses. 

17 02 04  
Vidre, plàstic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres substancies perilloses. 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substancies perilloses. 

17 06 01  Materials d’aïllament que contenen amiant 

17 06 03  Altres materials d’aïllament que consisteix contenen, substancies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substancies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substancies perilloses. 

17 05 07  Balastre de vies fèrries que contenen substancies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substancies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres substancies perilloses. 

17 03 01  Mescla bituminosa que contenen quitrà de hulla. 

17 03 03. Quitrà de hulla i productes enquitranats 

1.12 Altres residus especials No inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 
05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament 
específic. 



58  de 70 

4 Marc legal. 
Durant las obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de 
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar 
qualsevol impacte sobre l’entorn. 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de 
gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la 
Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

5 Descripció de l’obra. Generació de Residus. 
S’efectuarà nova estesa de cables subterranis de MITJA TENSIÓ  per vorera, terra i 
calçada. El traçat s’efectuarà per zones que ofereixin rasants presents o futures que 
puguin romandre permanents. 

La reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella establerta a la 
Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 06 del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en les línies elèctriques d’alta tensió aprovat per 
Reial Decret  223/2008, de 15 de febrer, publicat al B.O.E. núm. 68, de 19 de març 
de 2008, així com la resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen 
els requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució 
elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya, soterrant els 
conductors a una fondària no inferior a 0,80 m. Així mateix es tindran amb 
consideració el decret 120/92 de 25 d’ Agost i l’ ordre de 5 de juliol de 1993 sobre 
xarxes subterrànies de servei públic. 

En el plànol de canalització, s’ hi detalla la secció de la rasa i la disposició dels 
cables. 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presencia dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

Els tres cables es col·locaran a una distancia del fons de 6cm., per l’interior de un 
tub de polietilè (PE.) de un diàmetre no inferior a 160mm. El tub anirà formigonat en 
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un prisma total de 30cm. Sobre aquest formigó es col·locarà una cinta senyalitzadora 
a una profunditat de 10cm. por sota del acabat superficial, amb la finalitat de prevenir 
la presencia de la línia. 

Posteriorment es reomplirà la resta de la rasa amb terres sobrants de la excavació, 
convenientment compactat, i finalment es farà la reposició del pavimento en la part 
afectada per la excavació, amb les característiques del existent al iniciar-se els 
treballs. 

Per una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos 

En l’execució de les rases és possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per poder-los valoritzar amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i de gestió de residus s’ha de disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’execució 
de les rases, es realitzarà de tal manera que els diversos components poden 
separar-se fàcilment en el origen, i ser separats segons la seva naturalesa.  

Amb aquesta finalitat es disposaran diverses superfícies per a acollir els materials 
obtinguts segons la naturalesa, especialment per a segregar correctament els 
residus especials, no especials i inertes. Las accions necessàries per  aconseguir 
aquesta separació son les següents: 
• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 

residus: 

o Asfalt. 

o Formigó. 

o Terres, roca. 

o Material vegetal. 

o Cablejat. 

o Metalls. 

o Altres: vidre, Fusta, plàstics, paper i cartró. 

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

o Codi de identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

o Nom, adreça i telèfon del titular de los residus. 

o Naturalesa dels riscos. 

Es realitzarà un control dels volums al final de la obra i de la correcta gestió de tots 
ells. 

1.13 Procediment tapat i compactat de línies subterrànies 

Quan el conductor estigui directament enterrat o en tub enterrat (tub sec), en el fons 
de la rasa si estendrà una capa de sorra de riu d’un gruix mínim de 5 cm sobre la 
que es dipositarà el cable (o tub) a instal·lar, que es cobrirà amb una altre capa de 
sorra de idèntiques característiques i un gruix mínim de 10 cm; sobre aquesta s’hi 
col·locarà com a protecció mecànica plaques de plàstic sense halògens (PE) segons 
especificacions tècnica del Grup ENDESA corresponent, col·locades 
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longitudinalment al sentit de l'estesa del cable. 

En tots els casos, inclòs el tub formigonat, a continuació si s'estendrà una altra capa, 
amb terra procedent del l'excavació, de 20 cm de gruix, piconada per mitjans 
manuals. Aquesta capa de terra estarà exempta de pedres i runa, en general seran 
terres noves. Sobre aquesta capa, s’ instal·larà la cinta de senyalització que servirà 
per a indicar la presència dels cables durant eventuals treballs d’excavació. A 
continuació, s’ omplirà la rasa amb terra apta per a compactar per capes successives 
de 15 cm de gruix, havent d'utilitzar per a la  compactació mitjans mecànics, amb la 
finalitat que el terreny quedi prou consolidat. A la compactació del rebliment ha 
d'assolir una densitat mínima del 95% del Proctor Modificat. 

La sorra que s'utilitzi per a la protecció dels cables serà neta, solta i aspra, exempta 
de substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, per lo que es tamisarà o 
rentarà convenientment si fos necessari. Sempre es farà servir sorra de riu i les 
dimensions dels grans seran de 0,2 a 1 mm. En les zones on sí que requereixi 
efectuar reposició de paviments, s’omplirà fins l'altura convenient que permeti la 
col·locació d'aquests. 

Finalment es reconstruirà el paviment, si n'hi ha, del mateix tipus i qualitat de 
l'existent abans de realitzar l'obertura. 

 

1.14 Minimització i prevenció 

Amb aquest Estudi de Gestió s’identifica les accions de minimització a tenir en 
consideració per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.  

 
• per tal de minimitzar i prevenir la creació de residus al tractar-se d’una 

obertura i posterior tancament de la rasa per la instal·lació d’una xarxa 

elèctrica subterrània s’ha programat el volum de terres excavades per 

minimitzar els sobrants i utilitzar-los en cas que estiguin en bones condicions 

al mateix emplaçament. 

 
• s’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 

1.15 Gestió dels residus. 
Els objectius generals de l'Aplicació de l' Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en:  

• Incidir en la cultura del personal de la obra amb l’objectiu de millorar en la 

gestió dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de la obra. 

En aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la 

correcta gestió externa dels residus. 
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• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents 

processos: 

 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició.  

V 11- Reciclatge de paper i cartró 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V71- Utilització en la construcció 

Formigó, totxo 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescla de terra i asfalto 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 
• Fitxa de acceptació (HACE): Acord normalitzat que, per a cada tipus de 

residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i la 

empresa gestora escollida. 

• Fulls de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 

• Fulla de seguiment itinerant (FIN): Document de transport de residus que 

permet la recollida en un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim 

de 20 productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destí: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 

posseïdor de un residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el 
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reconeixement de la aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, 

per us agrícola o en aprofitament de la ecologia. 

• Justificant de rebut (JRR): Albarà que entrega el gestor de residus a la 

recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

1.16 Operacions de Reutilització, Valoració o Eliminació dels Residus no 
Perillosos. 

• 17.01.01 (Formigó+Morter) S’ evacuaran directament fora de la Obra segons 

planificació de Obra.  

• 17.01.02 (Totxos) La companyia subministradora es farà càrrec del material 

sobrant sense utilitzar per a la seva possible utilització en altre obres.  

• 17.05.04 (Terres) S’estima el reaprofitament del 70% de la terra extreta. Per 

això se contractarà maquinaria de neteja y trituració de roca per a la seva 

reutilització. Per al 30% restant s’acordarà amb un gestor de residus local 

l’acceptació del material per a la seva reutilització en producció de àrids.  

• 17.08.02 (Guix) S’evacuaran directament fora de la Obra segons planificació 

de Obra. 
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Tractament Destí 
RCD’s NIVELL II 

1. terres i petrolis de la excavació 
    
RCD’s NIVELL II 
RCD: NATURALESA NO PÉTREA 

Asfalt 
17 03 02 Mescles bituminoses 

diferents a les del 
codi 17 03 010 Reciclat Planta reciclatge RCD 

Fusta 
17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Metall 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 

Reciclat Gestor autoritzat MAC 
17 04 02  Alumini 
17 04 05 Ferro i Acer 

Paper 
20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Plàstic 
17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Vidre 
17 02 02  Vidre Reciclat Gestor autoritzat MAC 

Guix 
17 08 02 MC a partir de guix 

diferent als del codi 
17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat MAC 

RCD: NATURALESA PÉTREA 
Sorra Grava i altres àrids 

01 04 09 Residus de sorra y 
argila Reciclat Planta reciclatge RCD 

Formigó 
17 01 01  Reciclat / 

 Abocador Planta reciclatge RCD 
Maons, rajols i altres ceràmics 

17 01 03 Teules i materials 
ceràmics Reciclat 

Planta reciclatge RCD 
17 01 07 Mescles de formigó, 

maons, teules i 
materials ceràmics 
diferents a les del 

codi 17 01 06 
Reciclat / 
Abocador 

Pedra 
17 09 04 RDC barrejats 

diferents als del codi 
17 09 01, 02 y 03 Reciclat 

 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
Deixalles 

20 02 01 Residus 
biodegradables (ex: 
restes de vegetació y 

brossa) 
Reciclat / 
Abocador Planta reciclatge RSU 

20 03 01 Mescla de residus 
municipals 
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6 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 
cancerígens o provoquen Reaccions nocives en contacte amb altres materials. El 
Tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, amb  objecte d'aïllar i 
facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, 
mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a la obra es consideraran dintre aquesta 
categoria els següents: 

 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que 

els contenen. 

• Olis usats, restes de olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, 

així com envasos que els contenen. 

• Mescles de olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de manteniment de maquinaria i equips. 

• Restos de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernís, així com els 

recipients que els contenen. 

• Restos de resines, làtex, plastificants i coles, així como els envases que els 

contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona de 

obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així como los recipients que els contenen. 

 

7 Gestors de residus. 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per a la obtenció d’ informació del gestor de residus mes proper es 
consultarà la pàgina web de la Agencia Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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8 Volum de residus de runes i excavacions generades en obra. 
Segons article 4 del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió 
de Residus. 

El volum mes important de residus generats serà el provinent de les terres derivades 
de l’excavació de la rasa: 

 
Tipus 

de 
rasa 

Descripció 
Profunditat Amplada Longitud Volum 

 [cm] [cm] [m] [m3] 

A-A’ 1 CIRCUIT EN TERRA 90 40 975 351 

B-B’ 1 CIRCUITS EN TERRA AMB TUB 
FORMIGONAT 90 40 340 122.4 

C-C’ 2 CIRCUITS EN TERRA 90 40 844 303.8 

 1 CIRCUIT SOTA RIERA 180 50 20 18 

 2 CIRCUITS SOTA RIERA 210 50 30 31.5 

2TF 1 CIRCUIT EN CALÇADA AMB 2 TUBS 
FORMIGONATS 110 50 0 

 

4TF 2 CIRCUIT EN CALÇADA AMB 4 TUBS 
FORMIGONATS 135 50 20 13.5 

Tenint en compte que la capa superficial (uns 30cm) en els encreuaments amb vials 
asfaltats  estarà formada per asfalt i/o formigó  

Volum de terres brutes generades: 2 m3 

Volum de terres netes generades:  840 m3 

Es preveu un aprofitament del 70 % de les terres generades per tant els residus 
finals seran: 

840 x 0,30 = 378 m3 

 

Tipus de residu Volum (m 3) Codi CER 

Runes de formigó i paviment             2 170101 

Terres netes 378 170504 

 

En menor mesura també es generaran els residus provinents de les reformes dels 
centres de transformació : 
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ANNEX 3.- RELACIÓ DE BENS AFECTATS 
 
 
 Criteris Adoptats 
 
Es defineix com servitud perpètua de pas la franja de terreny de 2m d’amplada per 
l’eix de la qual aniran, soterrades les canalitzacions a una profunditat mínima de 1m , 
juntament amb els elements i els accessoris que es requereixen 
El límit d’aquesta franja quedarà definit a 1 m a banda i banda dels eixos dels traçats 
de les canalitzacions esmentades. 
 
Aquestes franges de servitud perpetua de pas s'utilitzaran per a la vigilància i el 
manteniment de les canalitzacions, per a la qual cosa es disposarà de lliure accés 
per al personal, els elements i els mitjans necessaris, amb el pagament dels danys 
que s'ocasionin en cada cas. A més inclourà una servitud d’ocupació temporal durant 
el període d'execució de les obres en una franja o pista d'on es faran desaparèixer 
tota mena d'obstacles, l’amplada màxima de la qual serà de 10m, amb el pagament 
dels danys que s'ocasionin en cada cas. 
 
La servitud de pas implica la prohibició d'efectuar treballs de llaurada, cavada o 
d'altres de semblants a una profunditat superior a 50 cm en la franja descrita. 
La prohibició de plantar arbres i arbustos de tija alta i de fer moviments de terra a la 
franja descrita. 
La prohibició d’aixecar edificacions o construccions de cap mena, encara que tinguin 
caràcter provisional o temporal, ni variar la cota de terreny, ni efectuar cap acte que 
pugui malmetre o pertorbar el bon funcionament, la vigilància, la conservació, les 
reparacions i les substitucions necessàries, si s'escau, de les canalitzacions i dels 
elements annexos, a una distancia inferior a 1m a ambdós costats de l‘eix del traçat 
de les canalitzacions. 
 
 
Servitud de Pas i Vigilància (S.P.V):  
 
Es preveu una zona de límit d’afectació de les línies, que no serà objecte 
d’expropiació ni ocupació temporal. Segons siguin zones accessibles o no a 
persones, s’assignarà una distància mínima segons l’article 5.12.2 del R.D.223/2008, 
que consistirà en una zona no expropiable que es considerarà com de servitud de 
pas, amb la qual cosa els propietaris tindran accés a aquest terreny, però a on 
quedarà limitada la plantació d’arbres i es prohibeix la construcció d’edificis i 
instal·lacions industrials. Així s’assegura una major seguretat en cas de desperfectes 
a les instal·lacions que impliquin un perill a persones i a instal·lacions. 
 
Per aquest motiu, es considerarà els següents criteris de servitud de pas: 
 
Per línies subterrànies: Es considerarà com a zona de servitud de pas, la delimitada 
per una franja d’un metre i mig a banda i banda de l’eix de la línia. En aquesta zona 
queda limitada la plantació d’arbres i es prohibeix la construcció d’edificis i 
instal·lacions industrials. 
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Ocupació temporal (O.T.) : 
 
Espai necessari per a poder realitzar les obres de construcció de la línia elèctrica. 
Línies subterrànies : Es considerarà una franja aproximada de 5 metres a un costat 
de la servitud de pas. 
 
 
Ocupació definitiva (O.D.) : 
 
Arquetes : En el cas del registres, quadrat de 1,5 x 1,5m, és a dir 2,25 m², situats 
cada 50 m per al registre de la instal·lació i/o en els canvis de direcció i canvis de 
rasant importants de la línia i els trams de canalització on hi ha registres. 
 
Centres de Distribució : Rectangle de longitud CD + 1.00 m x Amplada CD + 1.00 m, 
per a la instal·lació de l’edifici prefabricat destinat a un Centre de distribució amb la 
seva vorera perimetral. 
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A continuació es fa una relació dels bens afectats per la nova línia subterrània de 25 
kV 
 

 
REFERENCIA 
CADASTRAL TM POL PAR 

S.P.V. 

 (m2) 

O.T. 

 (m2) 

O.D. 

 (m2) 

1 17093A012000490000II LA JONQUERA 12 49 76 310 0 

2 17093A012090190000IW LA JONQUERA 12 9019 13 21 0 

3 17093A012001050000IM  LA JONQUERA 12 105 48 53 0 

4 17093A012001060000IO LA JONQUERA 12 106 229 383 0 

5 17093A012000500000ID LA JONQUERA 12 50 383 583 0 

6 17093A012090200000IU LA JONQUERA 12 9020 17 28 0 

7 17093A012000960000IB  LA JONQUERA 12 96 142 259 0 

8 17093A012090180000IH LA JONQUERA 12 9018 11 21 0 

9 17093A012000520000II LA JONQUERA 12 52 557 1151 0 

10 17093A012000530000IJ   LA JONQUERA 12 53 86 28 0 

11 3A08201A75AP07 LA JONQUERA 
  

     

12 17093A011000490000IH  LA JONQUERA 11 49 9 148 0 

13 17093A009090490000IU  LA JONQUERA 9 9049 117 49 0 

14 
17093A011090090000IH 
  

LA JONQUERA 11 9009 171 498 0 
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REFERENCIA 
CADASTRAL TM POL PAR 

S.P.V. 

 (m2) 

O.T. 

 (m2) 

O.D. 

 (m2) 

15 17093A011090110000IU LA JONQUERA 11 9011 250 392 0 

16 17093A011000130000IE LA JONQUERA 11 13 376 0 0 

17 17093A011000120000IJ LA JONQUERA 11 12 452 1200 0 

18 17093A011090080000IU LA JONQUERA 11 9008 11 20 0 

19 17093A011000100000IX LA JONQUERA 11 10 784 1198 0 

20 NO IMMOBLE (ctra) LA JONQUERA 
  

 33 152  0 

21 17093A011090030000II LA JONQUERA 11 9003 54 94 0 

22 17093A011090230000IL LA JONQUERA 11 9023 463 782 37,5 

 
 

 
REFERENCIA 
CADASTRAL TM POL PAR 

S.P.V. 

 (m2) 

O.T. 

 (m2) 

O.D. 

 (m2) 

23 0155203DG9905N0001ZH LA JONQUERA   90 150 0 
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DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

LÍNIA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ SUBTERRÀNIA 320 KV (c.c.) RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30KV

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
240 AL 18/30KV

EFECTUAR CONVERSIÓ AERIA/SUBT
EN SUPORT METAL.LIC EXISTENT

INSTAL.LAR SECCIONADOR SF6
ANTIESCALADA I LLOSA AÏLLADA

N
.M

.

ZONA D'ENLLAÇ
PLÀNOLS



2 T.F.

4 T.F.

4 
T.

F.

B-B'

B-B'

B-B'

A-A'

A-A'

C-C'
C-C'

C-C'
C-C'

C-C' C-C' C-C'

T199

2 T.F.

09

10

11

12
13 14

H=2,80

V=1,00

H
=3,70

V=0,90

H
=

2,90
V

=
1,00

H
=

2,70
V

=
0,90

H
=

4,40
V

=
0,90

H
=3,70

V
=

1,10

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2"
DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

LÍNIA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ SUBTERRÀNIA 320 KV (c.c.) RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

EFECTUAR CREUAMENT
 AMB PERFORACIÓ DIRIGIDA

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
2 CIRCUITS 240AL 18/30kV

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
2 CIRCUITS 240AL 18/30kV

EFECTUAR CONVERSIÓ AERIA/SUBT
EN SUPORT METAL.LIC EXISTENT
INSTAL.LAR SECCIONADOR SF6
ANTIESCALADA I LLOSA AÏLLADA

N
.M

.



4 T.F.
4 T.F.

4 T.F.

C-C' C-C'

C-C' C-C'

C-C'

C-C'

C-C'

4 T.F.

C-C'

C-C'

C-C'

C-C'

C-C'

P
D

25

13 14

15
16

17

18

19

21

22

H
=

2,70
V

=
0,90

H
=

4,40
V

=
0,90

H
=

1, 60
V

=
0, 90

H
=

4,90
V

=
0,90

H=7,00

V=1,00

H=3,60

V=1,70

H
=0,00

V=1,50

H
=0,00

V=2,20

H
=0,00

V=2,80

H
=0,00

V=3,00

20

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2"
DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

LÍNIA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ SUBTERRÀNIA 320 KV (c.c.) RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
2 CIRCUITS  240AL 18/30kV

ZONA D'ENLLAÇ
PLÀNOLS

N
.M

.

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
2 CIRCUITS  240AL 18/30kV



LLU
M

INAR
IA

LLU
M

INAR
IA

CEN
TRE TRAN

SF 6/0,4KV

CANALITZACIÓ AÏGUES RE SIDUALS

CAR
TE

LL

1
102.7 1

2
102.7 2

3
102. 72

4
102 .69

5
10 2.70

6
102. 20

7
102 .16

8
1 00.08

9
100.1 1

10
100. 09

11
10 0.11

12
100 .11

13
100. 12

1 4
1 00.12

15
100 .13

16
100.1 2

17
100 .13 18

99. 97

19
99. 92

20
99. 14

21
99.9 7

22
100. 02

23
99.9 8

24
99 .97

25
100. 03

26
1 00.02

27
99. 95

28
99.95

29
99 .99

30
100.0 3 31

100 .06

32
100. 02

3 3
1 00.0434

100.0 4

3 5
100.0 3 36

100.0 2

37
100. 05

38
100. 04

39
10 0.05

40
100.0 5

4 1
100.0 742

100. 05

43
99. 93

44
99.9 6 45

99. 82

46
99.7 6

47
99. 85

48
99.98

49
99. 95

5 0
9 9.95

51
99.9 3

52
9 9.9353

99. 95

54
99. 98

55
100 .03

56
99. 91

57
99 .90

58
100. 03

59
100. 03

6 0
100.0 3

6 1
1 00.03

62
100. 04

63
10 2.14

64
102.3 2

65
1 12.11

E1      

100. 00

4 T.H.

C-C'

C-C'

C-C'

4 T.H.

4 T.H.

4 T
.H

.

C
.E

. 18

C
I18.2

C
.E

. 18bis

26

25

24

23

27

28

29

H
=0,00

V
=2,50

H
=0,00

V=2,50

H
=0,00

V
=2,50

H
=0,00

V=2,50

H
=3,00

V
=1,00

H
=6,60

V
=1,10

30H
=

3,20
V

=
1,10

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2"
DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

LÍNIA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ SUBTERRÀNIA 320 KV (c.c.) RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

NOU CENTRE DE MESURA
A INSTALAR EN EDIFICI PREFABRICAT
AMB CEL.LES SF6 (3L)

TRAM GRAPAT AL PONT
AMB 4 TUBS METÀL.LICS

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
2 CIRCUITS 240 AL 18/30kV

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
2 CIRCUITS 240AL 18/30kV

C
 A

 R
 R

 E
 T

 E
 R

 A

N
.M

.



2TF

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2"
DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

LÍNIA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ SUBTERRÀNIA 320 KV (c.c.) RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
UN CIRCUIT 240 AL 18/30kV

N
.M

.

NOVA LÍNIA SUBTERRANIA
UN CIRCUIT 240 AL 18/30kV



LLUM
INARIA

LLUM
INARIA

CENTRE TRANSF 6/0,4KV

CANALITZACIÓ AÏGUES RESIDUALS

CARTELL

1
102.71

2
102.72

3
102.72

4
102.69

5
102.70

6
102.20

7
102.16

8
100.08

9
100.11

10
100.09

11
100.11

12
100.11

13
100.12

14
100.12

15
100.13

16
100.12

20
99.14

21
99.97

22
100.02

23
99.98

24
99.97

25
100.03

26
100.02

27
99.95

28
99.95

29
99.99

30
100.03 31

100.06

32
100.02

33
100.0434

100.04

35
100.03 36

100.02

37
100.05

38
100.04

39
100.05

40
100.05

41
100.0742

100.05

43
99.93

46
99.76

47
99.85

48
99.98

49
99.95

50
99.95

51
99.93

52
99.9353

99.95

54
99.98

55
100.03

56
99.91

57
99.90

58
100.03

59
100.03

60
100.03

61
100.03

62
100.04

63
102.14

64
102.32

65
112.11

E1      

100.00

270,37

157,88

165,00

165,00

PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2"
DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

LÍNIA AÈRIA 

LÍNIA SUBTERRÀNIA

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

EMPALMAMENT

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)
C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

XARXA ELÈCTRICA 25 KV EXISTENT

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A RETIRAR

XARXA ELÈCTRICA 25 KV A INSTAL.LAR

LÍNIA ELÈCTRICA ALTA TENSIÓ SUBTERRÀNIA 320 KV (c.c.) RASA EN TUBULARS P.E. 200mm

RASA EN TUBULAR FORMIGONAT

RASA ESTESA SIMPLE

NOU CENTRE DE MESURA
A INSTALAR EN EDIFICI PREFABRICAT
AMB CEL.LES SF6 (3L)

PROPOSTA TRAÇA
CANALITZACIONS LÍNIES M.T.
D'ENTRADA I SORTIDA

T
A

N
C

A
M

E
N

T
 P

A
R

C
E

L·LA
 R

.E
.E

.

POLIGON 11
PARCEL.LA 23

17093A011090230000IL

VIAL

N
.M

.

2,38

6,0 8

LÍNIA SUBTERRANIA
320 Kv (cc) DE R.E.E.



PROJECTE NOVA  LÍNIA SUBTERRÀNIA M.T. 25kV "JONQUERA2"
DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

SECCIÓ A-A'

0.90

0.15

0.30

0.04
0.40

SECCIÓ B-B'

0.90

0.15

0.30

0.06

0.40

0.20

SECCIÓ C-C'

0.10

1.50

2.10

0.25
0.50

Cintes de senyalització
entre 10cm i 20cm
per sota del paviment

2 CIRCUITS PAS SOTA RIERA

Cable subterrani
MT

Tubular de PE
diàmetre 20cm

Formigó en
massa HM-20

(Tub Formigonat)

Formigó en
massa HM-20

0.60

0.10

1.50

1.80

0.25
0.50

Cintes de senyalització
entre 10cm i 20cm
per sota del paviment

1 CIRCUIT PAS SOTA RIERA

Cable subterrani
MT

Tubular de PE
diàmetre 20cm

Formigó en
massa HM-20

(Tub Formigonat)

Formigó en
massa HM-20

0.30

0.90

0.15

0.30

0.06
0.40

SECCIÓ TIPUS 2TF

1.10

0.30

0.50

0.10

0.04
0.25

0.20

0.07

SECCIÓ TIPUS 2TF

1.35

0.55

0.50

0.10

0.04
0.25

0.20

0.07
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DES DE CD EM58205 A NOU C.M. 71245 "TUNEL PERTUS R.E.E" (FASE2)

VISTA LATERAL

NOU CENTRE DE DISTRIBUCIÓ CM
PREFABRICAT DE SUPERFÍCIE PFU-5

PLANTA

ALÇAT FRONTAL ALÇAT POSTERIOR

'
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TM LA JONQUERA

Plànol número: 3 bis.

Nom plànol:

Traçat de la línia

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U.

Llegenda

Projecte d'Actuació
Específica del Projecte
Nova Línia Subterrània

M.T. 25 kV "Jonquera 2"
des de CD EM58205 a nou
C.M. "Túnel Pertús REE"
(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 4 bis.

Nom plànol:

Mapa Urbanístic de
Catalunya (MUC)

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U.

MUC
No urbanitzable, Protecció local
No urbanitzable, Protecció reglada
Sistemes, Hidràulic
Sistemes, Viari, Eixos estructurants

Llegenda

Projecte d'Actuació
Específica del Projecte
Nova Línia Subterrània

M.T. 25 kV "Jonquera 2"
des de CD EM58205 a nou
C.M. "Túnel Pertús REE"
(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 5 bis.

Nom plànol:

Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

(POUM)

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U.
Sistemes viaris, eixos
Sistemes equipaments
Connect. ecològica

Llegenda

Projecte d'Actuació
Específica del Projecte
Nova Línia Subterrània

M.T. 25 kV "Jonquera 2"
des de CD EM58205 a nou
C.M. "Túnel Pertús REE"
(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 6 bis.

Nom plànol:

Patrimoni Natural

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U
Zona PEIN
Xarxa Natura 2000

Llegenda

Projecte d'Actuació
Específica del Projecte
Nova Línia Subterrània

M.T. 25 kV "Jonquera 2"
des de CD EM58205 a nou
C.M. "Túnel Pertús REE"
(Subtram 1 en S.N.U.)

1:35.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 7 bis.

Nom plànol:

Hàbitats d'Interès
Comunitari (HIC)

Promotor:

Escala:

Vernedes i altres boscos de ribera 
Suredes
Subtram S.N.U

Llegenda

Projecte d'Actuació
Específica del Projecte
Nova Línia Subterrània

M.T. 25 kV "Jonquera 2"
des de CD EM58205 a nou
C.M. "Túnel Pertús REE"
(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi
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