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Havent observat errors en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven 
el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, publicat 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 68, de 19 de març de 2008, i en el seu suplement 
en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

1. A la pàgina 4, a la disposició transitòria quarta, sisena línia, on diu: «Decret 
3275/1982», ha de dir: «Reial decret 3275/1982».

2. A la pàgina 38, a l’apartat 2, segona línia, on diu: «UNE 20435-1», ha de dir: 
«UNE-211435».

3. A la pàgina 44, en el punt 5.1, tercer paràgraf, quarta línia, on diu: «prescrit 
anteriorment», ha de dir: «prescrit».

4. A la pàgina 47, en el punt 5.3.1, segon paràgraf, s’ha de suprimir la locució: «però 
els ha de mantenir separats entre si amb qualsevol de les proteccions esmentades 
anteriorment».

5. A la mateixa pàgina 47, en el punt 5.3.4, taula 4, quarta columna de la primera fila, 
on diu: «(d)», ha de dir: «(d’)».

6. A la pàgina 48, la figura del punt 5.3.4 s’ha de substituir per la següent:

12385 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
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7. A la mateixa pàgina 48, a l’apartat 6.1, últim paràgraf, segona línia, on diu: «UNE 
20435», ha de dir: «UNE 211435».

8. A la pàgina 103, la figura 1 s’ha de substituir per la següent:

9. A la pàgina 110, al punt 7.3.4.6, setè paràgraf, quarta línia, on diu: «U’ca = UVolumetre», 
ha de dir: «U’ca = U’voltímetre».

10. A la pàgina 122, en el punt 5.1.2, taula 8, on diu «55-AL2» i «117-AL2», ha de dir, 
respectivament: «55-AL3» i «117-AL3», i, on diu: «EN 50182», ha de dir: «UNE-EN 
50182».

11. A la pàgina 122, en el punt 5.1.2.4, taula 10, on diu: «55-AL2» i «117-AL2», ha de 
dir, respectivament: «55-AL3» i «117-AL3».
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