
 
 

 

 

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTANCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 

CONSTRUCCIÓ A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 
 

 

El/la senyor/a amb NIF núm. , 

titulació profesional de i núm. de 

col·legiat en   qualitat   de   director   de   l’obra   que   es   realitzarà   al   carrer 

     que es durà a terme per l’empresa 

constructora   , amb domicili social 

a carrer      

 

 
 

CERTIFICA: 

Que ha fet les comprovacions oportunes i ha constatat que l’obra projectada i els elements estructurals 

necessaris per dur-la a terme no afectaran cap línia aèria (*), d’acord amb la reglamentació vigent. 

 

Signat (Director de l’obra) 

 
 
 
 

Lloc i data: , de/d’ del 20   
 
 

 

(*) NOTES: 
S’entén que una obra afecta una línia aèria quan la distància entre qualsevol dels seus elements i els 

conductors de la línia és inferior a les distàncies establertes al Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta 

tensió i la Instrucció Tècnica Complementària ITC-LAT 07 (Línies aèries amb conductors nus), o a la MI BT 
003 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Sense perjudici de les comprovacions que cal fer en cada cas, les distàncies aproximades que cal respectar 
mesurades des de l’eix de les línies són: 

 

Per a línies de baixa tensió. ..................................... 1m. 
Per a línies fins a 30 KV ............................................ 8m. 

Per a línies de més de 30 KV ................................... 25m. 

 

S’entén per elements estructurals els elements fixos auxiliars de construcció tals com bastides, ascensors 
d’obra, grues i encofrats. 

 
 
 
En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran 
tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 
936561551, adreça de correu-e ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de 
gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la 
normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les 
administracions públiques amb competència en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se 
l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot 
acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme 
si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat 
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