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CAPÍTOL 1: 

ESTRUCTURA DEL 

SECTOR ELÈCTRIC 

ESPANYOL 

 

 

 

Red Eléctrica transporta l’energia elèctrica en alta tensió. Per això, gestiona les 
infraestructures elèctriques que composen la xarxa de transport i connecten les 
centrals de generació amb els punts de distribució als consumidors. 

 

La xarxa de transport està composta per més de 34.700 kilòmetres de línies 
elèctriques d’alta tensió i quasi 3.400 posicions de subestacions, i compta amb 
més de 66.000 MVA de capacitat de transformació. Aquests actius configuren 
una xarxa mallada, fiable i segura, que ofereix uns índex de qualitat de servei de 
màxim nivell al sistema elèctric. 
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1.1. Marc legislatiu actual del sector elèctric 
espanyol 

 

La manera d'actuar és a la: 

 
- Directiva 96/92/CE sobre normes comunes per al Mercat Interior de 
l'Electricitat que estableix: 

 
• La voluntat d'introduir competència en la generació elèctrica europea. 

 
• Separació comptable de les activitats de generació, transport i distribució. 

 
• Accés de tercers a les xarxes de transport i distribució. 

 
• Liberalització del mercat per als consumidors per etapes (començant pels de 
major consum). 

 
• Possibilitat d'establir règims econòmics especials per a les energies renovables, 
els residus i la cogeneració. 

 

1.2. Agents del mercat elèctric 
 

L'energia es genera segons la demanda del consumidor, sense que la seva 
generació pugui ser decidida pel productor, ja que no pot ser emmagatzemada. 

1.2.1. Productors 

 
- Règim ordinari: 

 
Centrals que es dediquen exclusivament a generar electricitat a gran escala: 

 
• hidroelèctriques. 

 
• tèrmiques de carbó, de combustible líquid o gasós. 

 
• nuclear. 

 
La seva activitat té llibertat d'instal·lació amb l'autorització administrativa prèvia 
s'organitza el seu funcionament pel principi de la lliure competència. 
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- Règim especial: 

 
Per utilitzar energies renovables o per raó de l'estalvi energètic. 

 
La seva activitat està regulada. 

 
- Agents externs: 

 
Ofereixen o demanen energia elèctrica des de fora del territori nacional. 

 
La seva activitat està liberalitzada. 

 

1.2.2. Transportistes i distribuïdors 

 

El transport i distribució de l'energia elèctrica exigeix unes instal·lacions que no 
estiguin duplicades, principalment pel seu impacte mediambiental, els elevats 
costos, i la implantació a la geografia urbana o rural. 

 
- Transportistes 

 
Red Eléctrica de España SA, propietària de les instal·lacions de transport, és la 
responsable de la construcció, l'operació i el manteniment de les seves 
instal·lacions. 

Tenen llibertat de contractació entre productors i grans consumidors. El preu del 
peatge del transport està fixat pel Govern. 

 
La seva activitat està regulada. 

 
- Distribuïdors 

 
Les empreses distribuïdores són les que faciliten l'energia elèctrica als 
consumidors, i per tant, són les responsables de la construcció de noves 
instal·lacions, el funcionament de les existents i el seu manteniment.  

Per a les instal·lacions i garantir un subministrament elèctric de qualitat a tots els 
usuaris fa de la distribució del que s'anomena monopoli natural. 

No obstant això, en les xarxes de distribució també tenen accés uns tercers, el 
preu del peatge és establert pel Govern.  

La seva activitat està regulada. 

 

1.2.3. Comercials 
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Són les empreses amb les que contractem el servei elèctric. 

Poden ser: 

 

• Distribuïdors – Comercials 

• Comercials independents 

 
La seva activitat està liberalitzada. Però la competència real en els preus només 
es donarà en els grans consums. 

 
Les característiques del producte elèctric, sense que sigui important la 
procedència, farà que aquestes empreses unifiquin totes les necessitats 
energètiques dels usuaris, per atreure més clients. 

1.2.4. Consumidors 

 

La llei distingeix dos tipus de consumidors: 

 
• Consumidors qualificats: Tenen accés al lliure mercat 

 
• Consumidors amb tarifa 

 
 
Per atendre adequadament als consumidors, ja que està garantit el 
subministrament elèctric a tot el país, s'ha de preveure l'equilibri energètic entre 
demandes i ofertes i donar una resposta òptima tant tècnica com econòmica. 
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1.3. Distribució de productors a Espanya 
 

 

Figura 1. Mapa amb la distribució de productors d'energia elèctrica 
d'Espanya. 
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CAPÍTOL 2: 

GENERALITATS DEL 

PROJECTE 
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2.1. Objecte del projecte 
 

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d'una línia de MT subterrània de fins 
a 30 kV fins al centre de transformació. 

El projecte ha d'establir i justificar totes les dades constructives que presenta 
l'execució de l'obra que li correspongui.  

 

2.2. Normativa 
 

S'han tingut en compte les especificacions contingudes en: 

 
- Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. 

 
- 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. 

 
- Normalització nacional (Normes UNE). 

 
- Normes Particulars i Condicions Tècniques i de Seguretat d'ENDESA. 

 

2.3. Conductors 
 

Els conductors escollits són unipolars d'alumini homogeni amb seccions 
normalitzades de 150 i 240 mm2, podent emprar cable de 400 mm2 en aquells 
casos en què sigui necessari. A la sortida de subestacions, o en trams amb 3 o 
més ternes de cables pròximes, s'utilitzarà el conductor de 240 mm2 considerant 
la seva capacitat de càrrega com de 150 mm2, per tal de compensar la seva 
disminució per proximitat, amb la major secció escollida. 

S'utilitzaran cables amb aïllament de polietilè reticulat XLPE. 

Aquests cables reuneixen les característiques indicades en les Normes ENDESA. 

És recomanable la posada a terra de la pantalla del conductor en les unions a 
més dels extrems de la línia, amb la finalitat de disminuir la resistència global a 
terra, no havent aquesta superar els 20 Ω  . 
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- Conductors seleccionats de l'empresa “Generalcable”: 
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2.4. Sistemes de protecció 
 

A més de les proteccions existents a la capçalera de la línia, les característiques i 
disposició es recolliran en el projecte de la subestació subministradora, al final de 
la línia aèria i pas a subterrània (en les derivacions), es disposaran les 
proteccions contra sobreintensitats i sobretensions necessàries. 

 
a. - Protecció contra sobretensions: 

 
La protecció contra sobretensions en Mitja Tensió es realitzarà mitjançant la 
instal·lació de parallamps, segons la Norma ENDESA, així com les especificacions 
tècniques de ENDESA, segons correspongui en cada cas. 

Es posarà un joc de parallamps en la línia aèria, en el mateixa ferramenta que 
els terminals del cable a protegir. 

Si la línia subterrània enllacés dues línies aèries es posarà un joc de parallamps 
en cadascuna de les línies aèries. 

 
b. - Protecció contra sobreintensitats: 

 
En cas necessari, s’instal·laran tallacircuits fusibles d'acord amb la 
Norma ENDESA AND007 (tallacircuits fusibles d'expulsió) o la norma ONSE 
54.25-01 (tallacircuits fusibles limitadors d'APR) amb una intensitat nominal 
d'acord amb les necessitats de la instal·lació. 

 

2.5. Càlculs elèctrics 
 

2.5.1. Resistència quilomètrica del conductor 

 

Ve donada en la taula dels cables normalitzats, i també podria calcular per la 
fórmula: 

                             

 km/Ω                (1) 

 

 

 

310⋅⋅=
S

l
RK ρ
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on: 

 

Rk = Resistència del conductor (W / km). 

W = Resistivitat del material utilitzat com a conductor (W · mm2 / m). 

l = Longitud del conductor (en aquest cas de valor unitari "l = 1m"). 

S = Secció del conductor (mm2). 

 

La resistència Rk del conductor, en ohms per quilòmetre, varia amb la 
temperatura T de funcionament de treball en règim permanent de la línia. 
S'adopta el valor corresponent a T = 90 º C que ve determinat per l'expressió:
  

 

20) - (90(1 R   R ) 20 (k ) 90 (k ⋅+= α     km/Ω                   (2) 

 

sent: 

α   = 0,00403 ºC-1 per l’alumini. 

 

2.5.2. Reactància del conductor 

 

La reactància quilomètrica de la línia es calcula segons l'expressió: 

 

KK LfX ⋅⋅⋅= π2          km/Ω                                             (3) 

on: 

 

Xk = Reactància quilomètrica en km/Ω . 

f = Freqüència de la xarxa en Hz. 

 

2.5.3. Capacitat 

 

La capacitat per a cables formats per un sol conductor depèn de: 

 
a. - Les dimensions del mateix (longitud, diàmetre del conductor, incloent les 
eventuals capes semiconductores, diàmetre sota de la pantalla). 

 
b. - La permitivitat o constant dielèctrica de l'aïllament. 

Per al cas dels cables de camp radial, la capacitat serà: 
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d

D
C

lg

0241,0 ε⋅=      kmF /µ                                                     (4) 

sent: 

D = Diàmetre de l'aïllant. 

d = Diàmetre del conductor incloent-hi la capa semi-conductora. 

ε  = 2,4 (per a conductor amb aïllament XLPE); = 3 (per a conductor amb 
aïllament EPR) 

C = Capacitat en. kmF /µ . 

 

2.5.4. Intensitat màxima admissible 

 

La intensitat admissible del cable determinat per a la instal·lació tipus, haurà de 
corregir-se tenint en compte cada una de les característiques de la instal·lació 
real, les característiques afecten el valor màxim de la intensitat admissible, 
indicant els coeficients de correcció que s'han d'aplicar segons la ITC LAT 06. 

 

2.5.5. Caiguda de tensió 

 

La caiguda de tensió, tenint en compte la resistència i reactància quilomètrica del 
conductor d'una línia ve donada per la fórmula: 

 

)cos(3 ϕϕ senXRILe KK ⋅+⋅⋅⋅=                                     (5) 

on: 

 

e = Caiguda de tensió en V. 

I = Intensitat del conductor utilitzat en la línia en A. 

Rk = Resistència del conductor en km/Ω . 

Xk = Reactància inductiva en km/Ω . 

L = Longitud de la línia en km. 

 

Tenint en compte que: 

 

ϕcos3 ⋅⋅
=

V

P
I                                                       (6) 
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on: 

 

P=Potència transportada en kW. 

V = Tensió composta de la línia en quilovolts. 
 
La caiguda de tensió en tant per cent de la tensió composta serà: 

)(
10

(%)
2

ϕtgXR
V

P
e KK ⋅+

⋅
=                                               (7) 

 

2.5.6. Potencia màxima a transportar 

 

La potència que pot transportar la línia ens ve limitada per la intensitat màxima 
admissible determinada anteriorment. 

 

Per tant, la potència màxima serà: 

 

ϕcos3 .. ⋅⋅⋅= máxmáx IVP                                                 (8) 

on: 

 

Pmàx = Potència màxima de transport en kW. 

V = Tensió de línia o composta en kV. 

Imàx = Intensitat màxima admissible del conductor utilitzat en la línia A. 

cosϕ = Factor de potència de la instal.lació. 

 

 

2.6. Fulla de càlcul 
 

 

Els càlculs elèctrics de l'apartat anterior s'efectuen mitjançant un full de càlcul. 

 
Consta de quatre pàgines: 

1 ª) Càlcul i dades línia MT Sub.: És un full lliure on s'han d'introduir totes les 
dades que es demanen. Els resultats són la intensitat màxima admissible, 
intensitat de treball i la caiguda de tensió. Els resultats estan remarcats en 
negreta i amb un fons blau. 
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2 ª) Longituds crítiques: En aquest full es fan els càlculs de les longituds crítiques 
tant en corrent com en tensió. S'han d'introduir les dades en la primera part, 
alguns són resultats del full anterior, l'O final màxima s'ha de buscar en el RAT 
(per al cas de 12/20 kV seriosa 24 kV i per al cas de 18/30 kV seriosa 36 kV). Els 
resultats estan remarcats en negreta i amb un fons blau. 

 

3 ª) Càlcul línia MT Sub. (catàleg): En aquest full també s'han d'introduir us 
dades donades per les llistes desplegables corresponent a cada paràmetre. 
Aquestes llistes de dades prefixats són extretes del catàleg de "General c". Els 
resultats són la intensitat màxima admissible, intensitat de treball i la caiguda de 
tensió. Els resultats estan remarcats en negreta i amb un fons blau. 

 

4 ª) Longituds crítiques: En aquest full es fan els càlculs de les longituds crítiques 
tant en corrent com en tensió. No cal introduir dades, ja que s'han escollit en el 
full anterior. Els resultats estan remarcats en negreta i amb un fons blau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


