
GUIA PER L’EXECUCIÓ D’OBRES PER TERCERS A 
CEDIR A ESTABANELL I PAHISA ENERGIA SA 

 Número de Sol·licitud:

 Sol·licitant:

 Adreça d’obra:

En tots els casos , tots els permisos seran a càrrec del sol·licitant, i la solució 
tècnica definitiva s’ajustarà sempre a l’estudi tècnic enviat i/o projecte ajustat. 

Tota proposta de variació de la solució constructiva s’haurà de documentar amb els 
planells de detalls necessaris que ho justifiquin. 

Qualsevol variació constructiva s’haurà de consensuar, i en el seu cas, 
obtenir l’autorització per escrit d’Estabanell y Pahisa Energia S.A. 

Mai es podrà iniciar l’obra sense comunicat previ per escrit a Estabanell i 
Pahisa Energia SA 

Permisos Oficials 

o Que ha gestionat i obtingut els Permisos Oficials necessaris per aquesta
instal·lació; i s’han efectuat el pagament d’impostos o taxes corresponents.

o Que per poder tramitar la POSADA EN SERVEI per part d’Estabanell y Pahisa
Energia S.A. ha aportat tota la documentació esmentada.

Documentació a aportar obligatòria:

 Permisos Particulars originals

 Permisos Municipals originals

 Permisos Organismes Oficials originals

 Plànols as-built signat i Certificat de creuaments i paral·lelismes (RD120)

Rasa OBRA CIVIL 

o Que tota l’obra civil ha estat construïda d’acord amb l’estudi tècnic enviat i/o
projecte ajustat.

o Que els tubulars instal·lats són de PE Ø160 amb l’interior llis. El nombre de
tubulars instal·lats és de bateria de 4, 6 o 8; quedant sempre un mínim de dos
tubulars de reserva. Segons projecte o especificacions.

o Que a sobre dels tubulars de PE Ø160 es troben instal·lats dos tubular de PE
Ø63. Segons projecte o especificacions.

o Que tots els tubs estaran dins d’un prisma formigonat i amb placa de protecció i
cinta de senyalització. Segons projecte o especificacions.
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o Que tots el tubs han d’estar mandrinatge i amb la guia passada, sota la
supervisió d’Estabanell Energia. Els tub de reserva estaran adequadament
tapats (estancs) en els seus extrems

Documentació a aportar obligatòria:

 Certificat de gestió de runes

 Certificat de compactació de paviment
 Acta TIC (més de 25m.)
 Plànol as-built amb seccions i detall de serveis afectats

Electrificació 

o Que tota l’estesa de circuits s’ha realitzat amb els materials i condicions
adequades mantenint i conservant les seves propietats mecàniques de la
coberta i respectant el radi de curvatura marcat pel fabricant.

o Els circuits de MT seran 3x1x240mm2 Al i aïllament 12/20kV i de fabricant
homologat (segons projecte o especificacions)

o Els circuits de BT seran 3x1x240 + 150mm2 Al i aïllament 0,6/1kV i de fabricant
homologat (segons projecte o especificacions)

o A tots els circuits es realitzarà el seu assaig amb laboratori homologat
comprovant el seu correcte funcionament.

Documentació a aportar obligatòria:

 Plànol as-built amb seccions i detall
 Certificat de fabricació del cable
 Certificat d’assaig dels cables

 Certificat RD120

Una vegada rebut el pagament, Estabanell i Pahisa Energia SA, es posarà en 
contacte amb el representant/sol·licitant per establir el seguiment i procediment de 
seguiment d’obra. 

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, l'informem que el responsable del 
tractament de les dades personals que faciliti en aquest document és ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. (en endavant, Estabanell Distribució) amb NIF A61121752 i domicili social a 
la ciutat de Granollers, carrer Ponent, núm. 7, 08401 - Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en lopd@estabanell.cat. 

La finalitat del tractament és formalitzar la recepció de l’obra elèctrica de tercers. La base que legitima a Estabanell Distribució al tractament de les dades personals és el compliment del 
que estableix el RD 1955/2000. En cas de no facilitar les dades obligatòries que es sol·liciten, no serà possible el compliment de la normativa assenyalada. Les dades es conservaran 
durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals de custòdia de la informació. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat que les mateixes siguin requerides per 
imperatiu legal. 

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud i adjuntant còpia 
del document oficial que acrediti la seva identitat a lopd@estabanell.cat o enviant un escrit, adjuntant la mateixa documentació assenyalada, a carrer Rec, núm. 26-28, 08401, Granollers - 
Barcelona. En cas que Estabanell Distribució no respongués satisfactòriament a aquesta sol·licitud, podrà presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades en carrer Jorge Juan, nº 6, 28001, Madrid o al lloc web www.agpd.es.
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