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FECSA ENDESA INVERTEIX TRES MILIONS 

D’EUROS EN REFORMAR UNA SUBESTACIÓ PER 

MILLORAR EL SERVEI A 240.000 CLIENTS 

  
• Concretament les obres han consistit en la instal.lació d’un nou 

edifici annex a la subestació del terme municipal de Viladecans 

per col.locar 27 cel.les, 2 embarrats i 2 transformadors. 

 

• El quart de milió de clients tindran més potència disponible per 

a donar resposta al futur desenvolupament de la zona, un 

subministrament més sòlid i alhora veuran reduït l’impacte 

visual de la subestació. 

 

• És un dels projectes més ambiciosos de la Companyia al Baix 

Llobregat, les obres de construcció han durat gairebé dos anys 

i beneficia clients de deu municipis diferents situats a les 

comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf. 

  
Viladecans, 5 de març de 2008 (2023).- FECSA ENDESA ha finalitzat recentment 
les obres de millora de la subestació que la Companyia té al terme municipal de 
Viladecans (Baix Llobregat). L’elèctrica ha destinat tres milions d’euros a aquestes 
operacions, que han representat la creació d’un nou edifici annex a la subestació, 
on s’han ubicat 27 cel·les de 25 kV, juntament amb dos nous embarrats, també de 
25 kV i dos transformadors de 220 kV a 25 kV. 
 
Les noves infraestructures han necessitat gairebé dos anys d’obres i són d’última 
generació en el camp elèctric, fet que comporta diverses millores pels clients de la 
Companyia en relació a l’anterior equipament. En primer lloc, s’ha augmentat la 
solidesa del servei, reduint les possibilitats d’interrupcions i la seva durada. A més 
a més, els components instal·lats tenen incorporats els últims avenços del sector 
i, per tant, són extremadament fiables en el seu servei alhora que en la seguretat 
per als treballadors que desenvolupen les seves feines a prop. 
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A part de millores tècniques, els nous equips admeten més potència que els 
anteriors, deixant la porta oberta a nous subministraments sense que la xarxa se’n 
pugui ressentir. Les obres s’han realitzat en un nou edifici que també ha servit per 
reduir l’impacte visual de la subestació, ja que ha permès eliminar elements 
visibles des de l’exterior. 
 
Aquestes millores han beneficiat 240.000 clients de 10 municipis, principalment al 
Baix Llobregat (Begues, Castelldefels, Gavà, Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i, evidentment, 
Viladecans), tot i que també han arribat a un municipi de l’Alt Penedès (Olesa de 
Bonesvalls) i un altre del Garraf (Sitges).  
 
Alhora, les reformes signifiquen una millora de la xarxa en si, cosa que permet 
donar solidesa no només als municipis que s’alimenten directament de la 
subestació, sinó, de forma indirecta, a la resta de poblacions properes. 


