
SILVIA ROTGER GOMILA, REGIDORA DE LA CUP DE MASQUEFA 

C/MAJOR 93, 08783, MASQUEFA 

 

A LA DIRECCIÓ GENERAL  D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENT 

D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Després  de  les  reunions  mantingudes  entre  la  CUP  de  Masquefa  i  els  veïns  del  barri/ 

urbanització  de  “El Maset”  de Masquefa,  hem  constatat  les múltiples  queixes  tant  per  les 

deficiències  dels  serveis  (electricitat  i  telecomunicacions),  com  per  les  condicions 

d’emplaçament  de  les  xarxes  de Mitja  i  Baixa  Tensió  propietat  d’Endesa  i  de  la  xarxa  de 

telecomunicacions propietat de Telefónica.  

En conseqüència, hem encarregat un estudi de la situació de les instal∙lacions motiu d’aquesta 

escrit, que ha posat de manifest l’incompliment dels diferents reglaments i normatives que les 

afecten  i el perill que comporten per a la seguretat dels béns i de les persones. 

Per això demanem que es  faci una  inspecció exhaustiva de  totes  les  instal∙lacions  (xarxa BT 

Aèria, xarxa MT Aèria, centres de transformació MT/BT, xarxa de telecomunicacions aèria) per 

comprovar  la  seva  situació,  a més  de  sol∙licitar  a  totes  dues  companyies  subministradores, 

Endesa  i  Telefónica,  que  facilitin  tota  la  documentació  disponible  sobre  la  legalització 

(projectes de  legalització, actes de posada en servei, permisos de servituds de pas,  llicències 

d’activitat) de les mateixes, que facin arribar aquesta informació a la CUP de Masquefa per la 

seva  verificació  i que  se’ns  comuniqui quan  es procedirà  a  la  inspecció per  a que  el nostre 

assessor  pugui  acompanyar  als  tècnics  de  la  Direcció  General  d’Energia, Mines  i  Seguretat 

Industrial i facilitar aquesta tasca.  

Així mateix, demanem que es faci posar al dia aquestes instal∙lacions per a que compleixin tots 

els  requisits  legals  tant de  reglaments d’Alta  i Baixa Tensió com de condicions d’accesibilitat 

que estableix el  Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 

de  novembre,  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres  arquitectòniques,  i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

Volem remarcar que mentre estavem elaborant aquesta denúncia, Endesa va  intentar  iniciar 

una reforma de  la  línea aèria de MT que, gràcies a  les queixes veinals es va aturar  i el nostre 

assessor  tècnic  va poder  comprobar que el projecte que es  va presentar a  l’Ajuntament de 

Masquefa  incomplia  el  Reglament  de  Línies  Aèries  d’Alta  Tensió,  a més  dels  requeriments    

d’accesibilitat de deixar 0,9 metres de pas lliure a les voreres on s’instal∙len els suports, indicat 

per l’Ajuntament en la llicència d’obres.  

EXPOSICIÓ DELS FETS 

XARXA AÈRIA DE BT PROPIETAT D’ENDESA 

Els  veïns,  durant  les  campanyes  invernals,  venen  patint  un  greu  problema  que  comporta 

averíes dels aparells electrònics  i dels electrodomèstics, motivat per  la caiguda de tensió que 



experimenten  les  línies  degut  a  la  elevada  càrrega  que  suporten.  Això  ho  han  comprovat 

mesurant  la tensió que els arriba a  les seves escomeses, registrant valors de 198 V, molt per 

sota  del  límit  legal  de  213,9  V  que  marca  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió 

corresponent  al  7  %  del  seu  valor  nominal  de  230  V.  De  fet,  uns  anys  enrere  un  veí  va 

denunciar a títol individual aquesta situació, i degut a que només es va demanar un informe a 

Endesa de la situación de càrrega del transformador que alimentava casa seva, la compañía ho 

va solucionar substituïnt un transformador de 100 kVA per un de 400 kVA per a que el càlcul 

de simultaneïtats donés dins dels marges  legals, però sense  justificar ni aportar cap càlcul de 

les caigudes de tensió de les línies de BT. 

En  la nostra  inspecció hem observat que, sense de disposar dels valors reals de  la secció dels 

conductors i de les dades de potències corresponents a cada punt de subministrament  per a 

poder calcular les caigudes de tensió, les esteses de les línies  son molt llargues, de més de 500 

metres  i  tenen seccions  irregulars. Tot  i no disposar de  les dades per a poder  fer els càlculs, 

resulta  obvi  que  la  xarxa  no  està  dimensionada  per  a  la  situación  actual  de  potències 

contractades  i  convingudes dels punts de  subministrament.  Les medicions  fetes pels usuaris 

així ho posen de manifest. Aquesta xarxa es va construir a finals dels anys 60,  i  les potències 

que hi havia en aquella época eren molt inferiors a les actuals.   

Hi ha molts  suports de  formigó esquerdats,  torts  i en  general  en mal estat de  conservació. 

Molts d’ells están tibats mitjançant  fiadors d’acer, ancorats a  les voreres o a dins de  finques 

particulars.  També  hi  ha  diversos  trams  de  xarxa  que  transcórren  per  dins  de  finques 

particulars. En cap cas, els propietaris han donat mai   permís a  la compañía per a pasar  les 

línies pels seus terrenys o per instal∙lar els fiadors. 

A més, és evident  la manca de treballs de millora,  ja que des de que es va posar  la xarxa en 

servei únicament s’han fet petits treballs correctius quan s’han produït averíes. La xarxa està 

formada principalment per conductors nuus sense aillar, fet que agreuja la situació de manca 

de  seguretat  de  les  línies.  Tampoc  es  fà  un  adequat manteniment  de  les masses  arbòries, 

trobant conductors creuant pel mig de l’arbrat. Com a conseqüència d’aquests fets, l’agost de 

2014 es va produïr un  incendi provocat pel mal estat de conservació de  les  línies de BT  i  la 

manca dels corresponents treballs de tala  i esporga, que va propiciar  l’actuació dels bombers 

de la Generalitat. 

També observem que els suports  impedeixen el pas de  les persones amb mobilitat reduïda  i 

dels  cotxets  de  nadons  per  les  voreres,  incomplint  el  Decret  135/1995  de  promoció  de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, no deixant un espai lliure de pas de 

0,90 metres en les voreres.  

Per tots aquest fets, demanem que s’insti a Endesa a adequar  la xarxa de Baixa Tensió per a 

cumplir  tots  els  requeriments  legals,  i,  si  es  necessari,  que  soterri  les  línies  aèries  de  BT. 

Tanmateix demanem que, abans d’efectuar cap actuació, es posi en el nostre coneixement per 

a poder evaluar la idoneïtat dels treballs a realizar i consensuar la sol∙lució tècnica. 

Adjuntem diverses imatges que il∙lustren els fets a l’Annexe Fotogràfic. 

 



XARXA AÈRIA DE MT PROPIETAT D’ENDESA 

Aquesta xarxa presenta greus deficiències de seguretat. Tota  la  línia va per sòl urbà  (pública 

concurrència),  i  tot  i  així,  les  torres metàliques  no  disposen  de  elements  antiescalada. Una 

d’aquestes  torres es  troba al  costat de  la parada de  l’autobús  i una altra al  costat del parc 

infantil.  Si  la  companyia ha  fet  les  corresponents  revisions periòdiques  cada 3  anys,   no ha 

subsanat mai aquestes deficiències en més de 40 anys de servei de la línia.  

És molt greu  la manca de manteniment   respecte als treballs de tala  i esporga, actualment hi 

ha trams on la massa arbòria està a menys de 0,5 metres del conductor de MT, i en qualsevol 

moment es pot produïr un arc elèctric i la conseqüent descàrrega.  

L’estesa de cables passa en gran part per sobre de finques particulars que mai han signat cap 

servitud de pas ni de vol, ni han rebut cap contraprestació econòmica al respecte.  

Aquest  fet s’agreuja quan els veïns han vist com Endesa pretenia  fer unes obres en aquesta 

xarxa de MT, substituïnt el suport de gelosia ubicat al costat del parc  infantil (que no disposa 

de xapes antiescalada) desplaçant‐lo uns metres, quedant ubicat  igualment al costat del parc 

infantil  i  al  costat  d’un  hidrant  de  bombers.  Adjuntem  còpia  del  projecte  presentat  per 

demanar una llicència d’obres menors per aquesta actuació. Des del nostre punt de vista, això 

hauria de ser una  llicència d’obres majors. Però, a més, al projecte es diu que no hi ha més 

afectació que l’ajuntament i això no és cert, ja que l’estesa passa per sobre de diverses finques 

particulars i no s’aporta documentació justificativa de les pertinents servituds de pas ni de vol. 

No hi ha plànol d’alçat, ni s’han indicat al plànol de planta les zones de servituds de pas ni de 

vol, així com tampoc s’han detallant la relació de bens i drets afectats.  Per una altra banda, el 

Reglament de Línies d’Alta Tensió recomana fer sempre  les  línies   subterrànies en sol urbà si 

no  hi  ha  cap  impediment  tècnic  que  justifiqui  fer‐les  aèries.    Considerem  que  qualsevol 

actuació en aquesta xarxa hauria de ser per soterrar aquesta línia. 

Demanem que s’inspeccioni en  la seva totalitat aquesta  línia de Mitja Tensió. Sol∙licitem que 

se’ns faciliti la documentació de legalització de la línia de MT per la seva verificació pel nostre 

assessor  (acta de posada en  servei,  revisions periòdiques  reglamentàries, permisos de pas  i 

vol). En cas de que la línia no estigui correctament legalitzada, demanem que s’insti a Endesa a 

soterrar la línia en la seva totalitat per donar compliment al Reglament de Línies d’Alta Tensió. 

Tanmateix demanem que, abans d’efectuar cap actuació, es posi en el nostre coneixement per 

a poder evaluar la idoneïtat dels treballs a realizar i consensuar la sol∙lució tècnica. 

 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ MT/BT 

Recentment, i durant una maniobra de descàrrec de la línia de MT, el nostre assessor va veure 

des de  l’exterior d’un dels centres de transformació, mentre els operaris tornaven a posar en 

servei  la  instal∙lació,  que  el  ruptofusible  està  ubicat  just  a  sobre  dels  borns  de  MT  del 

transformador, no respectant‐se les distàncies mínimes entre elements en tensió especificades 

al Reglament de Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació.  



Sol∙licitem  que  se’ns  faciliti  la  documentació  de  legalització  dels  centres  de  transformació 

MT/BT  per  la  seva  verificació  pel  nostre  assessor  (acta  de  posada  en  servei,  revisions 

periòdiques  reglamentàries,  llicència  d’activitats,  percentatge  de  saturació  dels 

transformadors). En cas de que els centres no estiguin correctament legalitzats, demanem que 

s’insti a Endesa a posar al dia les instal∙lacions. Tanmateix demanem que, abans d’efectuar cap 

actuació,  es  posi  en  el  nostre  coneixement  per  a  poder  evaluar  la  idoneïtat  dels  treballs  a 

realizar i consensuar la sol∙lució tècnica. 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

La  xarxa  de  telecomunicacione  propietat  de  Telefònica  presenta  també  un  estat  precari: 

suports molt  torts,  tensors  collats  a  voreres  i  a  l’interior  de  finques  particulars,  trams  de 

conductor  a  2,5 metres  d’alçada,  cables  repenjats  sobre  conductors  de  la  xarxa  elèctrica  i 

suports en meitat de la vorera que impedeixen el pas de persones amb mobilitat reduïda i de 

cotxets  de  nadons.  També  hi  ha  una manca  total  de manteniment  en  quant  a  les masses 

arbòries, trobant en molts llocs els cables que passen pel mig del arbres. 

Per  tots  aquest  fets,  demanem  que  s’insti  a  Telefónica  a  adequar  la  xarxa  de 

telecomunicacions per a cumplir tots els requeriments legals, i, si es necessari, que soterri les 

línies  aèries.  Tanmateix  demanem  que,  abans  d’efectuar  cap  actuació,  es  posi  en  el  nostre 

coneixement per a poder evaluar  la  idoneïtat dels  treballs a realizar  i consensuar  la sol∙lució 

tècnica. 

 

MASQUEFA, 29 DE JULIOL DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE D’ENDESA PRESENTAT A L’AJUNTAMENT I LLICÈNCIA D’OBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE FOTOGRÀFIC  

            

Suport de MT ubicat en la calçada                              Torre instal∙lada després de construir la casa 

 

             

Torres ubicades en emplaçaments de pública concurrencia (parc infantil i parada d’autobús) sense 

elements antiescalada 

 



Torre al costat del parc infantil que es pretenia desplaçar amb el projecte que hem aturat, a més 

hi ha un hidrant de bombers.

 

La manca de manteniment a propiciat que les branques dels arbres siguin a punt de tocar el 

conductor de MT, risc inminent de defecte a terra amb risc  molt greu per les persones i els béns 

 



 

 

Com es pot observar, el pas i el vol de la línia de MT passa per sobre de finques particulars 

 

 

 

 

 

 



    

Els suports de BT i de Telefonica no deixen l’espai lliure de 0,9 metres  i  a més hi han tensor 

d’acer que comporten un risc per la seguretat de les persone.  El suport de  formigó de la dreta  

presenta una esquerda important 

 

Com es pot observar, no hi ha espai lliure pel pas de persones amb mobilitat reduida 



 

 

Línia de distribució de BT que creua pel mig d’una finca particular 

 

 

 



    

A l’esquerra, cablejat de Telefònica a uns 2,5 metres d’alçada. A la dreta, suport de formigó de BT 

d’Endesa molt tort, amb risc de caiguda inminent. 

 

        

Esquerda a suport de formigó  de BT i converions en mal estat. A la dreta, suport de Telefonica a 

punt de caure. 

 

 



 

Els tensors també presenten un molt mal estat de conservació, a més de suposar un perill pel risc 

de caigudes que propicien. 

 

 

 

 

 



 

 

En aquests arbres és on es va produir un incendi l’agost de 2014 amb intervenció dels bombers. És 

evident la deixadesa de la companyia distribuidora, ni tan sols ha fet poda a on es va produir un 

incendi.  


