
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR 

Projecte fi de carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joaquim Suades i Farré 

Tutor: Jordi Jubells i Barbé 

Juny 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.MEMÒRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joaquim Suades i Farré 

Tutor: Jordi Jubells i Barbé 

Juny 2008 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 1 
 

ÍNDEX  

 

I.MEMÒRIA 

II.PLÀNOLS 

III.PLEC DE CONDICIONS 

IV.ANNEX:  ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

I.MEMÒRIA 

 

1. INTRODUCCIÓ         4 

1.1. MOTIVACIÓ         4 

1.2. CONTEXT ENERGÈTIC ACTUAL      4  

2. ENERGIA EÒLICA         7 

2.1. QUE ÉS?         7 

2.2. BREU RESUM DE L’EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA    10 

2.3. COM FUNCIONA?        13 

2.4. APLICACIONS ACTUALS       17 

2.5. AVANTATGES I INCONVENIENTS      19 

2.6. L’ENERGIA EÒLICA A CATALUNYA      21 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA        24 

3.1. OBJECTIU EL PROJECTE       24 

3.2. ANTECEDENTS        24 

3.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE      26  

3.3.1. XARXA ELÈCTRICA      28 

3.3.2. NIVELLS D’AÏLLAMENT      29  

3.3.3. ACCESSIBILITAT       30 

3.4. UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ      30 

3.5. ESTUDI DEL POTENCIAL EÒLIC DE LA ZONA     35 

3.5.1. MESURAMENTS       35 

3.5.2. POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ PREVISTA   38  

3.6. OBRA CIVIL         46 

3.6.1. OBJECTIU        46 

3.6.2. ESTUDI GEOTÈCNIC DE LA ZONA     47 

3.6.3. ACCESSOS       48 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 2 
 

3.6.4. FONAMENTS DELS AEROGENERADORS    48 

3.6.5. RASES        50 

3.6.6. EDIFICI DE CONTROL      51 

3.6.7. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ     52 

3.6.8. PUNT DE RESERVA D’AIGUA     52 

3.7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA       53 

3.7.1. OBJECTIU        53 

3.7.2. DESCRIPCIÓ GENERAL      53 

3.7.3. AEROGENERADORS      54 

3.7.4. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ     60 

3.7.5. CENTRE DE CONTROL      72 

3.7.6. LÍNIES INTERIORS SOTERRADES     87 

4. CÀLCULS         89 

4.1. CÀLCULS REFERENTS A L’ALTA TENSIÓ    89 

4.1.1. DIMENSIONAMENT DE L’EMBARRAT DE 25000V  96 

4.1.2. DIMENSIONAMENT DE LES LÍNIES DE 25000V  98 

4.1.3. DETERMINACIÓ DE LES PROTECCIONS   100 

4.2. CÀLCULS REFERENTS A LA BAIXA TENSIÓ    108 

4.2.1. PROTECCIONS      116 

4.3. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA DELS CENTRES DE  

        TRANSFORMACIÓ       118 

4.3.1. INVESTIGACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRA 118 

4.3.2. DETERMINACIÓ DE LES INTENSITATS MÀXIMES DE  

            POSADA A  TERRA I TEMPS MÀXIM DE L’ELIMINACIÓ  

            DEL DEFECTE      118 

4.3.3. DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA 120 

4.3.4. CÀLCUL DEL SISTEMA DE POSADA A TERRA  122 

4.3.5. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’EXTERIOR  

           DE LA INSTAL·LACIÓ     123 

4.3.6. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS I DE CONTACTE A 

            L’INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ    123 

4.3.7. DISTÀNCIA ENTRE EL TERRA DE PROTECCIÓ I EL  

           TERRA DE SERVEI     124 

4.3.8. COMPROVACIÓ DE LES TENSIONS DE PAS I DE  

           CONTACTE      124 

 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 3 
 

4.4. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA DEL CENTRE DE  

        CONTROL        127 

4.4.1. INVESTIGACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRA 127 

4.4.2. DETERMINACIÓ DE LES INTENSITATS MÀXIMES DE  

            POSADA A  TERRA I TEMPS MÀXIM DE L’ELIMINACIÓ  

            DEL DEFECTE      127 

4.4.3. DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA 129 

4.4.4. CÀLCUL DEL SISTEMA DE POSADA A TERRA  131 

4.4.5. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’EXTERIOR  

           DE LA INSTAL·LACIÓ     132 

4.4.6. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS I DE CONTACTE A 

            L’INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ    132 

4.4.7. DISTÀNCIA ENTRE EL TERRA DE PROTECCIÓ I EL  

           TERRA DE SERVEI     133 

4.4.8. COMPROVACIÓ DE LES TENSIONS DE PAS I DE  

           CONTACTE      133 

4.5.CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 135 

4.6.DIMENSIONAMENT DE LA FOSSA DE RECOLLIDA D’OLI  136 

 5.PRESSUPOST         137 

  5.1.QUADRE DE PREUS       137 

  5.2.ESTAT D’AMIDAMENTS      142 

  5.3.PRESSUPOST       147 

  5.4.RESUM  DE PRESSUPOST      154 

 6.VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE     155 

 7.CONCLUSIONS        158 

 BIBLIOGRAFIA         159 

  

 

 

 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 4 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. MOTIVACIÓ 

 

La creixent preocupació general pel medi ambient, la cada vegada més propera possibilitat 

d’esgotar els recursos energètics del nostre planeta i els inconvenients que presenten les 

diferents fonts d’energia actuals, han fet que s’investiguin i es millorin sistemes de generació 

d’energia renovables, amb menys impacte ambiental, encara que el seu rendiment sigui més 

baix, i la seva construcció més cara. Aquests sistemes aprofiten com a font del procés 

residus o bé altres energies, com el vent o el sol, la qual cosa implica que la font d’ energia 

no només és renovable sinó que a més també és gratuïta. 

 

Dins del terme d’energia el més preocupant és l’energia elèctrica, ja que els sistemes 

convencionals que s’utilitzen per aconseguir-ne contaminen molt (centrals tèrmiques), 

comporten riscos molt alts per a les persones, són molt cars, i tenen una vida molt limitada 

(centrals nuclears). 

 

Les fonts d’energia renovables semblen el futur, per tant, cal intentar adaptar-se per mantenir 

la habitabilitat del nostre entorn.   

 

1.2. CONTEXT ENERGÈTIC ACTUAL 

 

El model socioeconòmic de la nostra societat, basat en el creixement constant de 

l’economia, que comporta una falta de consciència de l’estalvi i eficiència energètica, no és 

sostenible. Això és degut a tres motius bàsics: 

 

• L’esgotament progressiu dels combustibles fòssils. 

• L’ impacte ambiental que suposa la utilització dels combustibles 

fòssils. 

• Les limitacions de les alternatives que no garanteixen una 

continuïtat a llarg termini del model. 
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La gran dependència mundial dels recursos fòssils, dels quals se n’extreia el 85% de 

l’energia primària mundial l’any 2005,  fa que sigui un sistema relativament fàcil de 

desestabilitzar. 

 

L’escenari energètic actual, amb la clara tendència a l’augment de la demanda d’aquests 

recursos preveu una crisi mundial si no s’intenta canviar el model socioeconòmic. Aquesta 

crisi, probablement de preus, serà deguda a la incapacitat d’assolir la producció demandada, 

bàsicament per tres motius: 

 

� L’augment brusc del preu del petroli, com a conseqüència de l’augment 

del consum a la Xina, Estats Units i l’Índia. 

� La inestabilitat política, econòmica i social que hi ha en la major part dels 

països productors. 

� La falta d’inversions per a l’extracció i refinatge. 

 

Si ens centrem a Europa s’observa que no només és deficitària en producció d’aquests 

recursos, sinó que, a més, n’ és molt dependent, amb la qual cosa és molt vulnerable als 

canvis del mercat energètic mundial. Aquesta situació justifica l’ impuls de l’eficiència 

energètica i les energies renovables. 

 

Quan ens fixem en l’aspecte ambiental també observem la necessitat d’un canvi d’estratègia 

en matèria energètica. El protocol de Kyoto estableix uns límits d’emissió de CO2, per reduir 

la quantitat de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, que provoquen l’escalfament global 

del planeta i, així intentar frenar el canvi climàtic. Els combustibles fòssils són una de les 

causes d’aquesta contaminació. 

 

Tots aquests motius han fet sorgir una sèrie de directrius i compromisos, tant a la Unió 

Europea com a nivell estatal, alguns exemples són: 

 

• Llibre blanc de les energies renovables a la Unió Europea (1997) 

• Llibre verd cap a una estratègia europea de seguretat de 

l’abastament energètic (2002) 

• Pla nacional d’assignació dels drets d’emissió (2005-2007) 
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Producció d’electricitat a Catalunya l’any 2006 
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2. ENERGIA EÒLICA 

 

2.1. QUÈ ÉS? 

 

L’energia eòlica és l’aprofitament dels corrents d’aire, el vent, per transformar-los en treball, 

ja sigui desplaçament, generació de corrent o bé treball mecànic.  

 

 

 

La incidència de la radiació solar a tots els punts del planeta no és igual, això provoca que hi 

hagi masses d’aire fred i masses d’aire calent. Com que tenen temperatures diferents, també 

la seva pressió canvia.  

 

Aquestes masses d’aire es mouen segons la temperatura i al fer-ho són la causa de 

l‘aparició corrents d’aire, el vent. 

 

VENT 

ENERGIA CINÈTICA 

ENERGIA MECÀNICA ENERGIA ELÈCTRICA 

MOLINS AEROGENERADORS 

APLICACIÓ MECÀNICA APLICACIÓ ELÈCTRICA 
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Cal destacar dos tipus de corrents d’aire: 

 

1. Vents globals: 

Són provocats per la diferència de temperatures de la Terra. 

2. Vents locals: 

La orografia del terreny determina la presència i característiques del vent. 

 

Per tant aquest fenomen es veu afectat per les estacions de l’ any, en les quals varia la  

distància entre el Sol i la Terra, i per tant , la radiació solar que incideix al planeta. També 

l’afecta la rotació del planeta sobre sí mateix, ja que de nit la radiació solar a la cara oculta 

del planeta és nul·la. 

 

Els elements que s’utilitzen per mesurar la intensitat del vent s’anomenen anemòmetres, i n’ 

hi ha de diferents tipus, segons l’època i la tecnologia emprada per construir-los. 

 

 

Anemòmetre de cassoletes 

 

Anemòmetre paletes 

 

Anemòmetre d’ hèlix 
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Velocitat del vent  

Les unitats de mesura de la velocitat del vent més comuns són les següents:  

 

1 Km/h = 0,28 m/s 

1 m/s = 3,6 Km/h 

1 nus = 0,51 m/s 

1 mph = 0,45 m/s 

 

L'escala de Beaufort relaciona la velocitat del vent amb els seus efectes:  

ESCALA BEAUFORT TIPUS EFECTE VELOCITAT (m/s) 

0 Calma Fum vertical 0-0,2 

1 Aire lleuger Fum inclinat però no es mouen els penells 0,3-1,5 

2 Brisa lleugera Es nota el vent a la cara. Es mouen fulles i penells 1,6-3,3 

3 Brisa suau Les fulles es mouen constantment 3,4-5,4 

4 Brisa moderada S'aixeca pols. Es mouen les branquetes 5,5-7,9 

5 Brisa fresca Es mouen arbres petits. Ones petites als estancs 8-11 

6 Brisa forta Es mouen branques. Difícil obrir paraigües 11-14 

7 Vent moderat Es fa difícil caminar contra el vent 14-17 

8 Vent fort No es pot caminar contra el vent 17-21 

9 Vent molt fort S'aixequen teules. Es trenquen branques 21-24 

10 Temporal Danys als edificis. Arranca arbres 24-28 

11 Borrasca Grans danys 28-33 

12 Huracà  33- 
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2.2. BREU RESUM DE L’ EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA 
 

 De les anomenades energies renovables, aquesta ha estat la que s’ha utilitzat més al llarg 

de la història, ja que l’home l’ha utilitzat per desplaçar els vaixells, moldre blat, o per accionar 

bombes d’extracció d’aigua. De fet la referència més antiga que tenim de l' aprofitament de 

l'energia eòlica es tracta d’uns dibuixos de fa aproximadament uns 5.000 anys que mostren 

una embarcació d’una sola vela que navega pel riu Nil. 

 

Probablement varen ésser els Perses, al voltant de l’ any 200 aC, els primers d’ utilitzar 

l’energia del vent per realitzar treballs o aplicacions mecàniques, com ara moldre blat, o 

extreure aigua,  eren uns molins de vela, unes màquines d’ eix vertical.  

 

 

Exemple Molins de Vela 

 

Al Mediterrani oriental es van desenvolupar uns molins d'eix horitzontal i a vela, 

especialment a les illes de Grècia i a la de Creta (encara avui, la vall de Lasithi, a Creta, és 

coneguda per "la vall dels 10.000 molins). 

 

Al segle XI, els molins eren molt utilitzats a tot l'Orient Mitjà. A Europa, i al segle XIV, els 

holandesos feien servir els molins per drenar zones humides. Entre 1608 i 1620, el pòlder de 

Beemster, que era a uns 3 metres sota el nivell del mar, fou drenat per mitjà de 26 molins de 

fins a 50 CV cadascun, que treballaven a dos nivells.  



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 11 
 

Més tard, un enginyer anomenat Leegwater va drenar el pòlder de Schermer en 4 anys: 14 

molins extreien aigua cap a un dipòsit a raó de 1.000 m3/min., i 36 molins més la 

transportaven des del dipòsit fins al mar del Nord.  

 

El primer molí d’oli va ser construït a Holanda l' any 1582, i el primer de pasta de paper al 

1586. A finals del segle XVI eren emprats molins per a serrar fusta. Cap a mitjans del segle 

XIX, uns 9000 molins eren utilitzats als Països Baixos en un ampli ventall d'aplicacions, uns 

10000 en funcionaven a Anglaterra i uns 18000 a Alemanya. 

 

 
 

Fotografia d'uns molins de vent a Holanda 

 

Al mateix temps, als EUA hi havia més de 6 milions de petits molins de vent. Eren 

aeromotors multipala, que van ser inventats per Daniel Halliday, l'any 1850 i s' utilitzaven 

sobretot per al bombeig d' aigua. Segons Peter Fraenkel, aquest tipus de molí de vent va 

tenir, a l’ oest americà, un paper tan important com el revolver "Colt" ja que va possibilitar l' 

abeurament dels grans ramats de bestiar que s'hi van portar. Aquests populars molins de 

vent tenien uns diàmetres compresos entre 3 i 5 m, i amb vents de 7 m/s bombaven uns 40 

litres d' aigua per minut. 
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Durant el primer terç del segle XX es van realitzar molts estudis amb l’ objectiu d' obtenir 

energia elèctrica de la força del vent. S 'arribaren a construir alguns projectes: el rotor de 

Fettner (1926), també anomenat rotor Madaras, utilitzava tubs cònics com a pales; la 

màquina eòlica Jacobs (1930), considerada com un dels millors dissenys fets als EUA en 

aquesta època; el rotor; de Savonius (1924) i el rotor de Darrieus (1931), ambdós d'eix 

vertical. L'any 1931, els russos construïren una màquina eòlica de 100 kW prop de lalta, al 

Mar Negre, per al subministrament d' energia elèctrica conjuntament amb una central 

tèrmica. En aquest època, a l' URSS, es va considerar un projecte eòlic de 5 MW que, 

segons sembla, mai no es va arribar a executar.  

 

El sistema més gran per a generar electricitat mitjançant el vent fou la màquina de Smith 

Putman al 1941, després d'un extens estudi, va concloure que, per a minimitzar el cost de 

l'electricitat generada eòlicament calia una gran màquina. Amb l'ajut de Theodore von 

Karman i d'altres membres del MIT, dissenyà un gran molí de vent per alimentar la xarxa 

elèctrica de Vermont. Una empresa de Pennsylvània, S. Morgan Smith, la va construir. Tenia 

dues pales de 50 m de diàmetre, pesava 16 tones i, a 28 rpm., donava 1.250 kW. Pel març 

de 1945, després de funcionar intermitentment, es va trencar una pala a causa d'una falla 

estructural prèviament detectada, però no corregida, per manca de material, durant la 

segona Guerra Mundial. El projecte fou abandonat definitivament perquè el cost de 

l'electricitat produïda era major que el de la generada a les plantes tradicionals. 

  

Els últims anys, els EUA han dedicat un gran interès envers la generació eòlica d'electricitat. 

Amb el suport de l'ERDA (Energy Research and Development Administration), l'any 1975 

van engegar una planta eòlica de 40 m de diàmetre de pales, que donava 100 kW amb vents 

de 8 m/seg. situada al Centre d'investigació Lewis de la NASA, a Plum Brook, Ohio. És 

pensada perquè serveixi de banc de proves per als components i subsistemes necessaris 

per al disseny d'aerogeneradors. 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 13 
 

2.3. COM FUNCIONA? 

 

Totes les aplicacions existents que utilitzen l’energia eòlica per generar un treball funcionen 

de la mateixa manera, encara que amb algunes diferències segons l’ aplicació. Tots tenen un 

element mòbil de captació de l’energia cinètica del vent, el ROTOR, que a través d’un eix 

transmet el moviment a una bomba o a un generador elèctric. Actualment els elements que 

s’utilitzen més són els aerogeneradors, que són dispositius que generen energia elèctrica, 

n’hi ha de dos tipus: 

   

D’ EIX VERTICAL: 

No necessiten mecanisme d'orientació i el generador elèctric pot anar al 

terra. Però la seva producció energètica és menor, respecte un 

aerogenerador convencional de la mateixa potència i s'han de motoritzar per 

tal de facilitar la seva posada en marxa. El tipus més desenvolupat és el 

Darrieus, degut a les característiques aerodinàmiques de les pales, que 

permeten aprofitar el vent dintre d'un ampli ventall de velocitats.  

 

 
 

Aerogeneradors d’eix vertical Darrieus 

 

D’ EIX HORITZONTAL: 

Són els més emprats i permeten cobrir des d'aplicacions aïllades de petita 

potència (d' aproximadament 1 KW) fins a instal·lacions en grans parcs 

eòlics, on es poden arribar a utilitzar aerogeneradors per sobre de 2 MW 

de potència. 

 

Un aerogenerador d'eix horitzontal és, bàsicament, una màquina rotacional, el moviment de 

la qual és produït per l'energia cinètica del vent, quan aquest actua sobre un rotor que 

normalment disposa de tres pales. El moviment rotacional produït és transmès i multiplicat 
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mitjançant un multiplicador de velocitat, fins un generador que produeix l'energia elèctrica. 

Tots aquest components s'instal·len sobre una gòndola que se situa dalt d'una torre de 

suport.  

 

Cada aerogenerador disposa d'un microprocessador que controla i regula las seves 

variables de posada en marxa, funcionament i aturada, transmetent tota aquesta informació 

a la central de control de la instal·lació. Igualment, cada aerogenerador incorpora, en la base 

de la torre, un armari amb tots els components elèctrics previs al transport de l'energia 

elèctrica generada fins la connexió amb la xarxa o els punts de consum, com interruptors 

automàtics, transformadors d'intensitat, proteccions de sobretensió, etc....  

 

 

Aerogenerador d’eix horitzontal 

 

L'energia obtinguda per un aerogenerador determinat depèn bàsicament de la potència del 

vent travessant el rotor i és directament proporcional a la densitat de l'aire, la superfície 

escombrada per les seves pales i la velocitat del vent. El funcionament d'un aerogenerador 

està caracteritzat per la seva corba de potència que indica el rang de velocitats de vent en 

les quals pot operar i la potència que pot assolir en cada cas. 

 

Corba de potència: 

Fa referència al rendiment de la màquina, relaciona la potència proporcionada per 

l'aerogenerador amb la velocitat del vent. El coeficient de potència (Cp) té un límit teòric 

màxim del 59 %, anomenat límit de Betz.  
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El gràfic mostra una corba de potència d'un aerogenerador i compara per a diferents 

tipus d'aerogeneradors els valors de coeficient de potència.  

           

Exemple de corbes de potència 

 

La corba mostra, així mateix, la velocitat d'arrencada (Va), és a dir, el valor mínim que ha 

de tenir la velocitat del vent per tal que l'aerogenerador pugui funcionar i que, en general, 

està comprès entre els 5 m/s i els 7 m/s. A partir d'aquest valor la potència de 

l'aerogenerador va augmentant, de forma directament proporcional a l'augment de la 

velocitat del vent, fins assolir el seu valor màxim de potència (Pmàx), per a una velocitat 

màxima del vent (Vpmàx), que normalment és inferior als 30 m/s. Quan el vent assoleix 

valors superiors, l'aerogenerador es frena automàticament per raons de seguretat. 

 

Les parts que formen un aerogenerador d’eix horitzontal són: 

EL ROTOR: 

És la part de la màquina que transforma l’energia del vent en energia mecànica. 

 

Augmentant el diàmetre de les pales es pot augmentar la superfície de captació 

de vent i la potència proporcionada per la màquina. La potència que subministra 

el vent per unitat de superfície escombrada es coneix com a densitat de potència 

del vent.  

 

EL MULTIPLICADOR: 

El multiplicador és un conjunt d’engranatges que transformen la baixa velocitat a 

la qual  gira l’eix del rotor (entre 20 i 30 revolucions per  minut) a una velocitat 

més elevada, aquest element està connectat  a l’eix que fa girar el generador. 
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EL GENERADOR: 

L’objectiu del generador és transformar l’energia mecànica procedent del rotor 

de la màquina en energia elèctrica. Aquesta energia serà conduïda a la xarxa 

elèctrica. 

 

LA GÒNDOLA: 

La gòndola és el conjunt de bastidor i carcassa de l’aerogenerador. 

El bastidor és la peça sobre la qual s’acoblen els elements mecànics principals 

(el rotor, el multiplicador, el generador) de l’aerogenerador i està situat damunt la 

torre. Aquest bastidor està protegit per una carcassa, generalment de fibra de 

vidre i polièster, reforçada amb perfils d’acer inoxidable. 

 

LES PALES: 

Són els elements de l’aerogenerador encarregats de captar l’energia cinètica del 

vent. És un dels components més crítics de la màquina, ja que en pales de gran 

longitud, que permeten un millor aprofitament de l’energia, les altes velocitats 

que s’assoleixen als extrems porten al límit la resistència dels materials amb què 

estan fabricades (usualment fibra de vidre i polièster). 

 

Hi ha una àmplia gamma d’aerogeneradors, però els que demostren millors característiques 

de funcionament i millor rendiment són els aerogeneradors tripala, formats per tres pales, 

amb potències unitàries que oscil·len entre els 600 KW i els 5.000 KW, tot i que és un mercat 

creixent, amb novetats freqüents. Respecte dels altres tipus de màquines d’eix horitzontal, 

cal destacar els molins multipala, de 12 a 24 pales al rotor, que permeten aprofitar vents de 

més baixa velocitat. Se solen usar per a l’ extracció d’ aigua. Pel que fa a les màquines d’eix 

vertical, actualment estan en desús. 
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2.4. APLICACIONS ACTUALS 

 

Actualment, com ja s’ ha dit anteriorment, l’ aplicació més utilitzada de l’ energia del vent és 

la generació d’energia elèctrica mitjançant els aerogeneradors, cal destacar dos tipus 

d’instal·lacions diferenciades: 

 

  Instal·lacions aïllades: Sense connexió a la xarxa elèctrica 

Aquestes instal·lacions utilitzen aerogeneradors de baixa potència, són sistemes 

molt fiables, que requereixen un manteniment molt bàsic, la majoria de vegades 

es solen combinar amb instal·lacions solars fotovoltaiques. 

 

 

Fotografia d’ una instal·lació eòlica - solar 

 

Esquema de funcionament d’ una instal·lació eòlica - solar 
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Parcs eòlics: 

Un parc eòlic està format per un conjunt d’ aerogeneradors connectats entre si a 

baixa tensió,  que subministren corrent a la xarxa elèctrica, per la qual cosa 

abans s’ ha de transformar a alta tensió. Aquestes instal·lacions produeixen 

tensió per vendre a les companyies elèctriques. 

 

Un parc eòlic requereix unes característiques determinades per a poder-ne 

treure el màxim rendiment, per això s’han d’ubicar en llocs on es compleixin les 

especificacions de funcionament. 

 

La velocitat mitjana anual ha d’ésser com a mínim de 6m/s, el vent hauria de ser 

constant, i estable. 

 

La distribució i disposició dels aerogeneradors en un parc eòlic depèn de 

l’orografia del terreny i de les direccions predominants del vent a la zona. 

 

Normalment, els aerogeneradors se situen linealment, seguint el perfil de la 

carena i s’orienten segons les condicions del vent. La distància entre 

aerogeneradors, tot i que és funció de les direccions del vent, es manté entre 1,5 

i 3 vegades el diàmetre de les pales. 

 

 

Fotografia d’ un parc eòlic 
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Esquema de funcionament d’ un parc eòlic 
 
 

2.5. AVANTATGES I INCONVENIENTS 

L’aprofitament del recurs eòlic forma part del futur per les seves qualitats: 

  

AVANTATGES  

Per valorar amb objectivitat les repercussions ambientals dels sistemes eòlics, cal 

considerar-los en relació als altres tipus de centrals de producció d'electricitat. En 

aquest sentit, cal recordar que, aproximadament un terç de les emissions de CO2 a 

Europa provenen de la generació d'energia elèctrica.  

 

Si comparem l’energia eòlica amb altres fonts de producció d'energia, és clarament 

més positiva, ja que no provoquen agressions al medi com l’emissió de substàncies 

tòxiques, producció de residus sòlids, pluja àcida, utilització de recursos o emissió de 

gasos responsables de l'efecte hivernacle (CO2).  

 

Però tot i això també cal tenir en compte els desavantatges que presenta: 

 

INCONVENIENTS  

Tot i que l'eòlica és una energia neta i renovable, cal considerar l'impacte ambiental 

que pot ocasionar la instal·lació d'aerogeneradors en el medi natural.  

 

L'anàlisi objectiu del seu impacte global es pot fer a partir dels següents conceptes:  
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• Impacte físic, degut a l’ocupació del territori i a l'erosió del terreny ocasionat 

pel moviment de terres necessari, tant per als accessos com per a la 

fonamentació de les torres i les edificacions annexes.  

 

• Impacte ambiental. Els estudis realitzats sobre mortalitat d'aus per col·lisió o 

electrocució, estableixen que la influència de les instal·lacions eòliques és 

molt petita front a la produïda per altres causes. Les aus s'acostumen 

ràpidament al moviment dels aerogeneradors i, fins i tot, les aus migratòries 

desvien la seva trajectòria.  

 

• Impacte visual i acústic. L'estudi realitzat pels paisatgistes holandesos 

Veenenbosch i Bosch constitueix un dels intents d'identificació dels criteris 

òptims per a l'emplaçament i el disseny de parcs eòlics a Holanda. En 

comptes de repartir un gran nombre de parcs eòlics d'extensió petita o 

mitjana per tota la regió del litoral holandès, la seva proposta consisteix en 

establir un nombre més reduït de parcs anomenats de fort contrast, de tal 

manera que es potenciïn els aspectes distintius dels diferents paisatges 

agrícoles i tradicionals.  

 
D'aquesta manera, els aerogeneradors formen part de les peculiaritats locals 

del paisatge.  

Per altra banda, els aerogeneradors produeixen un soroll similar al de 

qualsevol altre equipament industrial de la mateixa potència, normalment 

amb freqüències entre 200 Hz fins a 2 KHz i intensitat baixa i continua. Els 

aerogeneradors de més dimensió presenten un nivell de pressió sonora de 

50-60 dB(A) a 40 metres, més o menys el nivell d'una conversa. A 500 

metres d'un habitatge, amb el vent bufant contra l'esmentada construcció, la 

pressió sonora és de 35 dB(A), equivalent al soroll d'una brisa sobre les 

fulles d'un arbre. Si es tracta d'un parc eòlic de 10 màquines, la pressió a 

500 metres serà de 42 dB(A). Com a referència, el trànsit urbà intens suposa 

un soroll de l'ordre dels 70 dB(A).  
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2.6. L’ ENERGIA EÒLICA A CATALUNYA 

 
 
L’energia eòlica, com a generadora d’electricitat, va ser reconeguda l’any 1980 (llei 82/80). 

En una primera fase no era rendible, i es tractava d’impulsar la seva tecnologia.  

A partir d’aquí es va començar a realitzar “L’ atlas eòlic de Catalunya”, és la primera eina 

disponible per l’avaluació i determinació del potencial d’aquest recurs. Les mesures es van 

realitzar amb més de 100 estacions meteorològiques. 

 

A finals dels noranta l’energia eòlica va assolir la seva maduresa i es va comercialitzar. L’any 

2003, l’energia eòlica de Catalunya aportava el 0,36% de l’energia elèctrica i suposava1,7% 

de les energies renovables. 

 

L’any 2000 es va elaborar el “Mapa eòlic de Catalunya”, en un intent de planificació de la 

implantació de l’energia eòlica. 

 

L’any 2004 s’arriba als 94,4 MW, amb l’entrada en funcionament del parc de Collet de Feixos 

de 7920KW de potència. 

 

Avui comptem amb una eina més elaborada, el “Mapa de recursos eòlics de Catalunya”, 

realitzat per l’empresa TrueWind, empresa nord-americana amb filial a Catalunya, l’empresa 

Meteosim. Per la realització d’aquesta nova eina s’han dut a terme mesures a 60m i 80m de 

terra, ja que és en aquestes alçades on el vent incidirà sobre les pales dels aerogeneradors. 

La producció d’energia elèctrica dels parcs eòlics en funcionament a Catalunya ha anat 

augmentant, dels 720 MWh anuals a principis dels anys noranta, produïts bàsicament pel 

Parc Eòlic de Roses, fins als 774 GWh de l’any 2007, amb els parcs en funcionament. 

 

El Pla de l’ Energia (PEC) proposa, per l’any 2015, que la potència eòlica de Catalunya 

assoleixi 3500 MW, que suposarà una producció de 7.921 GWh, que equivaldria al 25,7%  

de les energies renovables. 

 

Actualment a Catalunya hi ha catorze parcs en funcionament, amb una potència total de 

342MW, més hi ha uns 50 amb l’autorització administrativa concedida, i uns 25 parcs  

pendents de la concessió d’aquesta autorització. 
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Gràfic on s’observa la potència eòlica instal·lada seguint la tendència actual i la que pretén el Pla 

de l’energia 2006-2015 

PARC EÒLIC COMARCA POTÈNCIA DEL PARC (KW) 

SERRA DE RUBIÓ ANOIA 49.500 

SERRA DE RUBIÓ ANOIA 25.500 

COLLET DELS FEIXOS BAIX CAMP 7.920 

MAS DE LA POTRA BAIX CAMP 2.600 

TRUCAFORT BAIX CAMP 29.850 

BAIX EBRE BAIX EBRE 4.050 

ECOVENT CATALUNYA II BAIX EBRE 48.100 

LES CALOBRES BAIX EBRE 12.750 

LES COLLADETES I BAIX EBRE 36.630 

TORTOSA BAIX EBRE 29.900 

EL MOTARRO BAIX EBRE 2.600 

LES COMES TERRA ALTA 3.000 

SERRA DEL TALLAT URGELL, LES GARRIGUES 49.500 

SERRA DE VILOBÍ GARRIGUES 40.500 

TOTAL 14 PARCS 342.400 

 

 Taula de potències dels parcs eòlics de Catalunya (2007) 
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Parc eòlic de la Serra de 

Rubió (ANOIA) 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

3.1. OBJECTIU DEL PROJECTE 

 

Amb aquest projecte es pretén dissenyar les instal·lacions d’un parc eòlic, per poder satisfer 

la demanda d’energia elèctrica, sempre creixent, d’una forma neta que no emet gasos 

contaminants. La zona escollida està situada a la comarca del Baix Ebre, més concretament 

al municipi de l’Ametlla de Mar, zona en la qual es preveu suficient potencial eòlic pel 

subministrament d’energia. 

 

3.2. ANTECEDENTS 

 

Aquest projecte s’ha realitzat segons el que dicta el Decret 174/2002 de l’11 de juny, 

regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya. 

 

La llei 54/1997 del 27 de novembre que regula la producció d’energia elèctrica en l’anomenat 

“Règim especial”, també regulat pel Decret – Llei 436/2004 que fa referència a la 

metodologia per l’actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l’activitat   de 

producció d’energia elèctrica en règim especial. 

 

L’article 27 de la llei 54/1997 considera que la producció elèctrica serà en règim especial en 

els casos següents, sempre que no es superin els 50MW de potència instal·lada: 

 

a) Productors que utilitzin la cogeneració o bé altres formes de producció 

elèctrica associades a activitats no elèctriques sempre que suposin un 

rendiment energètic alt. 

 

b) L’energia primària és una de les renovables no consumibles, com la 

biomassa o qualsevol tipus de bio carburant, sempre que el titular de la 

instal·lació no realitzi activitats de producció en règim ordinari. 

 

c) Quan s'utilitzin com a energia primària residus no renovables. També 

tindrà la consideració de producció en règim especial la producció 

d'energia elèctrica des d'instal·lacions de tractament i reducció de 
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residus dels sectors agrícola, ramader i de serveis, amb una potència 

instal·lada igual o inferior a 25 MW, quan suposin un rendiment 

energètic alt. 

 

Més concretament el nostre cas forma part de la categoria b, grup 2 Instal·lacions que 

utilitzen únicament l’energia eòlica subgrup 1 ubicades a terra. 

 

El procés administratiu a seguir per a la construcció del parc: 

 

a) Obtenció de la condició d'instal·lació de producció d'energia elèctrica en règim 

especial. 

b) Inscripció en el Registre d'instal·lacions de producció elèctrica en règim 

especial, adscrit a la Direcció General d'Energia del Departament d'Indústria, 

Comerç i Turisme. 

c) Obtenció de l'autorització administrativa prèvia a la instal·lació. 

d) Obtenció de l'acta de posada en servei de la instal·lació i inscripció en el 

Registre d'establiments industrials. 
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3.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

El parc eòlic de l’Ametlla de Mar constarà de 5 aerogeneradors, la qual cosa suposarà una 

potència instal·lada de 8,3MW. 

 

Aquests aerogeneradors estaran distribuïts en dues branques, formant dues fileres 

alineades, una de 5,01MW i l’altra de 3,3MW. La distància màxima entre aerogeneradors de 

la mateixa branca serà de 194m i la mínima de 120m. (Veure plànol 2 EMPLAÇAMENT). 

 

L’aerogenerador escollit és l’ECOTÈCNIA 80 1.6, de 1670KW, està concebut per treballar a 

una velocitat nominal de 7,5m/s, encara que una la velocitat d’ arrancada és de 3m/s. S’atura 

a 25m/s. La tensió generada és de 690V, amb un factor de potència de 0,98. 

 

Els aerogeneradors van col·locats sobre una torre tubular de 70m d’alçada, el diàmetre de 

les pales que fan girar el rotor és de 80m, la plataforma on va col·locada la torre és 

quadrada, de 16m de costat i un metre de profunditat. 

 

Aquests aerogeneradors consten d’un sistema de regulació de la potència entregada a la 

xarxa, el sistema de canvi de pas independent a cada pala. També disposen d’un sistema 

d’orientació de la gòndola. Cadascun d’ells disposa d’un sistema de control i monitorització, 

així com dos sistemes de frenada, un aerodinàmic i un altre mitjançant un disc acoblat a l’eix 

de gir del generador. 

 

Es col·locaran 5 centres de transformació prefabricat, un al peu de cada aerogenerador, 

cadascun dels quals incorporarà al seu interior un transformador del tipus ONAN de 

690V/25000V amb una potència de 2MVA i grup de connexió Dyn11, així com les cel·les 

d’aparellatge. Això es fa per per evitar caigudes de tensió elevades i seccions grans de 

cables. 

  

La tensió generada per cadascuna de les dues branques es  condueix cap al centre de 

control on hi ha les cel·les de mesura i protecció de les línies, així com les cel·les de 

comptadors de l’energia generada pel parc. D’aquí surt una línia cap a la subestació 

transformadora de 25/110KV, situada a prop de la torre 38 de la línia Vandellós-Tortosa de 

110KV, on es farà la interconnexió. 
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L’edifici del centre de control del parc és on hi haurà les cel·les o cabines de protecció de 

les línies internes de 25000V, aquest edifici serà d’una sola planta, de 90m2, i comptarà 

amb una sala de control i monitorització, vestidors i una sala que encabirà les cel·les de 

protecció i mesura. 

 

 

 

Detalls de la torre 38 de la línia de 110KV Vandellós-Tortosa 

 

Les línies internes del parc es divideixen en dues xarxes diferents, totes soterrades: 

• Generació: 

o Tensió: 690V 

o Nombre de línies:5 

o Secció del cable: 150mm2 

• Distribució: 

o Tensió: 25000V 

o Nombre de línies: 6 

o Secció del cable: 95mm2 

• Serveis auxiliars:  

o Tensió: 400V 

o Nombre de línies: 1 

o Secció del cable: 50mm2 
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Es preveu la construcció d’una subestació transformadora de 25/110KV d’una potència de 

10MVA a una distància de 2Km del parc que permetrà evacuar la producció d’aquest a la 

xarxa de 110KV, el propietari de la subestació serà la companyia elèctrica FECSA-

ENDESA, per tant també serà el responsable del disseny del projecte d’aquesta així com 

l’execució de les obres de construcció. Les dades d’aquesta subestació així com les de la 

xarxa han estat facilitades per al càlcul i dimensionament del sistema elèctric del parc. 

 

Els accessos al parc es realitzaran per la via TV-3025, que uneix la carretera N-340 amb la 

N-340A, i des d’aquesta via entrarem a la via anomenada Camí de les Crevetes. Els 

accessos a cadascun dels aparells hauran d’ésser de 5m d’amplada amb un voral de 50cm, 

bona part d’aquests accessos ja són existents a la zona. 

 

3.3.1. XARXA ELÈCTRICA 

 

La línia elèctrica a més propera al parc és la línia Vandellós-Tortosa de 110KV, aquest 

tipus de línies s’utilitzen per transportar electricitat des de les centrals generadores o 

subestacions fins als centres de transformació per a la distribució.   

 

L’empresa propietària de la línia és FECSA – ENDESA. Les dades de la qual han estat 

facilitades per la companyia elèctrica: 

 

• Tensió: 110KV 

• Potència de curtcircuit: 1700MVA 

• Factor de potència: 0,8 
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3.3.2. NIVELLS D’AÏLLAMENT 

 

Circuits d’Alta Tensió 

Una de les instruccions del Reglament d’Alta Tensió, concretament la ITC-MIE-RAT 12, 

fa referència als nivells d’aïllament i determina el nivell que s’ha d’adoptar segons la 

tensió nominal de les línies d’alta tensió, i l’índex de freqüència de tempestes de la zona 

d’ubicació de la instal·lació . Aquests índex de freqüència de tempestes estan definits a 

la ITC-MIE-RAT 9. Segons aquesta l’índex de freqüències de tempestes que defineix la 

zona de l’Ametlla de Mar, ubicació del parc, és de 7 a 9. 

 

La tensió nominal de la instal·lació és de 25000V per tant el nivell d’aïllament que 

cobreix aquest voltatge és el de 36KV. Aquest presenta les següents característiques: 

 
TENSIÓ MÉS 

ELEVADA PEL 

MATERIAL 

TENSIÓ SUPORTADA NOMINAL A 

IMPULSOS TIPUS LLAMP 

TENSIÓ NOMINAL SUPORTADA DE 

CURTA DURADA A FREQÜÈNCIA 

INDUSTRIAL 

KV eficaços 
Llista 1 (KV 

cresta) 

Llista 2 (KV 

cresta) 
KV eficaços 

3,6 20 40 10 

7,2 40 60 20 

12 60 75 26 

17,5 75 95 36 

24 95 125 50 

36 145 170 70 

 

Per tant tenint en compte el tipus de instal·lació ja que es tracta d’un parc eòlic, amb 

elements com els aerogeneradors que tenen un risc elevat de rebre descàrregues 

atmosfèriques, i la zona on està ubicat que presenta un índex de freqüències de 

tempestes a tenir en compte, els nivells d’aïllament que s’han adoptat en tots els 

elements que conformen la instal·lació d’alta tensió són els següents: 

 

TENSIÓ MÉS 
ELEVADA PEL 
MATERIAL 

TENSIÓ SUPORTADA 
NOMINAL A IMPULSOS TIPUS 

LLAMP 

TENSIÓ NOMINAL SUPORTADA DE 
CURTA DURADA A FREQÜÈNCIA 

INDUSTRIAL 

36 170 70 
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També cal dir que la normativa de la companyia FECSA-ENDESA ens obliga a 

col·locar aquests nivells d’aïllament a la nostra instal·lació de 25KV. 

 

Circuits de Baixa Tensió 

La normativa de la companyia FECSA-ENDESA estipula que els elements de baixa 

tensió  dels centres de transformació estiguin concebuts amb un aïllament de 10KV 

de tensió d’assaig de curta durada (1 minut) i de 20KV a impulsos tipus llamp 

1,2/50µs. 

 

3.3.3. ACCESSIBILITAT 

 

L’accés al parc es farà a través d’una pista forestal anomenada “El camí de les 

crevetes”, per arribar fins a aquesta pista cal circular per la nacional N-340 que uneix 

Barcelona amb Cadis, i ens haurem de desviar per la carretera TV-3025, que uneix la N-

340 amb la N-340A.  

 

Cal mencionar que a pocs quilòmetres de la zona hi ha un encreuament amb l’autopista 

AP-7. (Veure plànol 3 ACCESSOS) 

 

3.4. UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

La ubicació del parc eòlic en qüestió es troba a la comarca del Baix Ebre, al terme municipal 

de l’Ametlla de Mar, que pertany a la província de Tarragona. Com s’ha esmentat 

anteriorment, la determinació d’aquest emplaçament ha estat fruit de l’observació i valoració 

de diferents documents o eines disponibles, que són: 

 

• El Mapa de recursos eòlics de Catalunya.  

 

Aquest document determina els paràmetres necessaris per la valoració del 

potencial eòlic a dues alçades, 60 i 80m. 

 

En el nostre cas hem utilitzat el mapa del recurs eòlic a 80m d’altitud, ja que els 

aerogeneradors que s’han escollit tenen una alçada de 70m. 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 31 
 

• El Mapa d’implantació de l’energia eòlica.  

 

Aquest mapa com ja s’ha dit anteriorment diferencia 3 zones: 

 

1. Zona compatible: Zona idònia per la implantació de l’energia eòlica. 

 

2. Zona incompatible: Zona del territori exclosa de la implantació de 

parcs eòlics, degut als valors naturals de protecció prioritària. 

 

3. Zona condicionada a un estudi d’impacte ambiental: Zona on la 

presència de valors naturals exigeix una declaració d’impacte 

ambiental positiva que garanteixi la compatibilitat amb l’objecte de 

protecció. 

 
Tot i que la zona d’emplaçament del parc es troba en zona compatible, el Decret 

174/2002 de l’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a 

Catalunya, determina que els emplaçaments en zona compatible però situats a 

menys de 0,5 Km d’un nucli urbà, o bé a menys de 2 Km d’un altre parc eòlic 

s’han de sotmetre a l’evaluació d’impacte ambiental. Aquest informe es pot veure 

a l’ANNEX (Declaració d’impacte ambiental). 
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Com es pot observar al Mapa d’implantació de l’energia eòlica de Catalunya, la zona 

d’ubicació del parc pertany a la zona compatible. 

 

 

Mapa d’Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica a Catalunya 
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Per tant la zona escollida té els següents avantatges: 

 

• Potencial eòlic alt 

• És una zona on l’impacte ambiental és menor 

• Proximitat d’una línia elèctrica (110KV) 

• Terreny amb poc desnivell 

• Gran part dels accessos i camins ja fets 

 

Les coordenades UTM de la situació de cada aerogenerador i els centres de transformació 

són: 

ELEMENT 
COORDENADES UTM 

X Y 

AEROGENERADOR A1 312760 4530185 

AEROGENERADOR A2 312775 4530319 

AEROGENERADOR A3 312699 4530435 

AEROGENERADOR A4 312494 4530415 

AEROGENERADOR A5 312586 4530257 

CENTRE DE CONTROL (CC) 312592 4530428 

 

L’emplaçament determinat per a la construcció del parc es troba en una zona amb poc 

desnivell, prop de la costa, uns 70m per sobre el nivell del mar. Curiosament aquesta 

zona rep el topònim de “Los molins”.  

 

Aquesta zona es caracteritza per tenir un  clima mediterrani amb períodes de sequera a 

l’estiu i pluges abundants durant la primavera i la tardor. Els hiverns solen tenir unes 

temperatures suaus. Aquest clima condiciona la vegetació de la zona ja que han de 

poder suportar aquestes oscil·lacions. Principalment la vegetació més abundant són els 

arbustos, com són el fonoll, el timó o el llorer. En el lloc concret d’emplaçament del parc 

s’hi realitza l’explotació agrícola d’oliveres. 
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Fotografia de la zona d’emplaçament del parc 
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3.5. ESTUDI DEL POTENCIAL EÒLIC DE LA ZONA 

 

3.5.1. MESURAMENTS 

 

Per realitzar els mesuraments de vent, que determinen el potencial eòlic d’una zona, 

normalment, s’instal·len els següents instruments: 

 

• Anemòmetres, per determinar la velocitat del vent. Solen ser de 

cassoletes 

• Penells, per determinar la direcció del vent. 

• Termòmetres, per determinar la temperatura. 

• Baròmetres per determinar la pressió atmosfèrica. 

 

Aquests instruments s’instal·len en torres de 10m d’alçada, i s’emmagatzemen les dades 

en un aparell enregistrador. El període d’enregistrament de dades està comprès entre 1 i 

3 anys, depenent de la precisió que es vulgui obtenir.  

 

La gestió de dades es realitza de manera que es fa una modelització a la zona d’estudi, 

mitjançant una extrapolació temporal a llarg termini, i una extrapolació espacial a tot el 

domini del parc. 

 

L’energia eòlica és una font d’energia variable i aleatòria, es necessari realitzar un anàlisi 

estadístic de les dades. Les representacions estadístiques que s’utilitzen normalment per 

sintetitzar les velocitats i direccions del vent són la distribució per rumbs de direcció i la 

distribució per freqüències de velocitats. 

 

• Distribució de direccions: La representació més habitual de distribució 

direccional és la anomenada “Rosa dels vents”, que representa el percentatge 

de temps que hi ha en cada direcció. 

• Distribució analítiques de velocitats: Se n’utilitzen dues per la seva similitud amb 

les distribucions reals, són: 
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o Distribució de Rayleigh: Distribució de probabilitats acumulades que 

mesura la probabilitat que la velocitat del vent sigui inferior a un valor V. 

o Distribució de Weibull: és l’expressió analítica més utilitzada, està 

formada per dos paràmetres, k, paràmetre de forma adimensional, i A 

paràmetre de factor d’escala (m/s) 

 

Des del punt de vista pràctic la distribució de Weibull proporciona un mètode 

empíric necessari per la representació de la distribució de probabilitats de vent. 

La distribució de Rayleigh és un cas particular de la de Weibull per k=2. 

 

En aquest cas no ha estat així, el “Mapa de recursos eòlics de Catalunya” és un estudi 

que ha estat encarregat a l’empresa METEOSIM TRUEWIND, per l’ Institut Català de 

l’Energia, el qual, molt amablement, ha facilitat les dades per determinar la viabilitat del 

projecte pel que fa a la matèria primera més essencial. 

 

El “Mapa de recursos eòlics de Catalunya” ha estat elaborat mitjançant l’ús de models 

meteorològics que simulen l’estat de l’atmosfera en tres dimensions, llavors han estat 

seleccionades aleatòriament situacions meteorològiques del període 1980-2000 per 

definir un any tipus (amb 365 situacions, una per dia). 

 

Amb el model meteorològic MASS (Sistema de Simulació Atmosfèrica Mesoescalar) 

s’analitza cada situació obtenint l’evolució horària del vector vent amb una resolució 

espacial d’uns 2 km. Llavors s’executa el model de microescala per obtenir el resultat 

amb una resolució de 200 m. Aquest  model de microescala incorpora l’orografia del 

territori i els usos del sòl (rugositat). 

 

El resultat és el mapa preliminar de recursos eòlics, on apareix informació del vector vent 

(velocitat i direcció) amb una malla d’alta resolució a dues altures: 60 m i 80 m. 

 

El darrer pas és la validació dels resultats, que es fa per comparació amb dades reals 

mesurades a torres meteorològiques que ha subministrat l’ ICAEN. 

 

Amb aquest mètode es proporciona, a més, informació a zones on no existeixen 

mesures del vent, fet que permet avaluar també el potencial offshore existent. 
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Cal dir que aquest document és un estudi acurat, que incorpora les dades dels 

mesuraments de velocitat mitjana, paràmetres de la distribució de Weibull, roses del 

vent, etc... de forma interactiva. 

 

Segons aquest estudi a la zona on anirà ubicat el Parc eòlic de l’Ametlla de Mar té les 

següents característiques: 

 

SECTOR FREQ (%) POTÈNCIA (%) 

N 16,01 8,63 

NNE 6,44 1,88 

NE 3,97 0,52 

ENE 3,05 0,2 

E 2,45 0,3 

ESE 4,23 1,36 

SE 3,83 0,71 

SSE 5,59 1,34 

S 8,3 4,26 

SSW 5,78 3,16 

SW 3,47 1,4 

WSW 2,02 0,48 

W 0,88 0,05 

WNW 0,94 0,09 

NW 3,83 3,98 

NNW 29,2 71,64 

TOTAL 100% 100% 

 

Nombre de mesures: 3044 

Alçada sobre el nivell del mar: 70m 

Alçada de la modelització: 80m 

Densitat de l’aire: 1,218Kg/m3 

 

VELOCITAT MITJANA A 80m 9,03 

PARÀMETRES DE WEIBULL 
A 10,09 

K 2,015 
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La rosa dels vents a la zona doncs és la següent: 

 

 

 

 

3.5.2. POTÈNCIA INSTAL·LADA I PRODUCCIÓ PREVISTA 

 

L’ aerogenerador que s’ha escollit és el model ECTÈCNIA 80 1.6 degut a la velocitat del 

vent per la que és apte, el qual forma part de la classe III, com es pot veure a la següent 

taula: 

CLASSE I II III IV 

VEL. MITJANA ANUAL (m/s) 10 8,5 7,5 6 

VEL. MÀXIMA ANUAL (m/s) 50 42,5 37,5 30 

  

Tal i com indica la O.M. de 5 de setembre de 1985, la potència màxima instal·lada del 

parc eòlic  no pot superar el 5% de la potència de curtcircuit en el punt de connexió. La 

potència de curtcircuit en el punt de connexió és de 1700MVA, per tant com a màxim es 

podran connectar a la xarxa uns 85MVA, molt per sobre dels 8,3MW que s’instal·laran al 

parc i que estaran formats per 5 aerogeneradors de 1670KW. 
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Aquests aerogeneradors tenen una potència nominal de 1670KW, la corba de potència 

que relacions la velocitat del vent amb la potència entregada pel generador és la 

següent: 

 

 

Corba de potència de l’aerogenerador ECOTÈCNIA 80 

 

Com es pot observar la densitat de l’aire a la qual s’estableixen aquestes potències 

és de 1,225Kg/m3, en el nostre cas aquesta densitat és de 1,218Kg/m3. Amb la qual 

cosa aquesta corba de potència variarà significativament, Com es pot comprovar en 

la  taula de la pàgina següent. 
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DENS. DE L'AIRE 

1,225Kg/m3 
DENS. DE L'AIRE 

1,218Kg/m3 

VELOCITAT 
(m/s) 

POTÈNCIA (KW) POTÈNCIA (KW) 

3,5 31 31 

4,5 96 95 

5,5 196 195 

6,5 344 342 

7,5 546 543 

8,5 809 804 

9,5 1124 1118 

10,5 1468 1460 

11,5 1619 1610 

12,5 1670 1670 

13,5 1670 1670 

14,5 1670 1670 

15,5 1670 1670 

16,5 1670 1670 

17,5 1529 1520 

18,5 1419 1411 

19,5 1308 1301 

20,5 1198 1191 

21,5 1087 1081 

22,5 976 970 

23,5 886 881 

24,5 755 751 

   Taula de potències segons la densitat de l’aire 

 

 

Corba de potència  segons la densitat de l’aire 
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Pel càlcul de la producció prevista al parc, s’ha de tenir en compte l’efecte de les 

turbulències generades a l’impactar l’aire contra les pales, que fa que l’aire destinat a 

fer girar l’aerogenerador següent a la fila perdi impuls i per tant, es tradueix en una 

pèrdua de potència elèctrica. Aquest efecte s’anomena efecte ombra, i es calcula 

amb el programa informàtic PARC, al qual cal introduir-li les dades obtingudes 

anteriorment, la posició dels aerogeneradors i la corba d’empenta de 

l’aerogenerador, el programa calcula el coeficient de pèrdues de potència que es 

produeix segons les anteriors variables.  

 

Segons aquest programa, amb les dades de les que disposem, el resultat pel què fa 

a l’efecte ombra és de 0,98, aquest coeficient s’ha de multiplicar a la potència 

inicialment prevista. 

 

La producció inicial la calcularem a partir de la velocitat mitjana de vent, que és de 

9,03m/s, i de la corba de potència de l’aerogenerador segons la densitat de l’aire. El 

valor de potència que correspon a aquesta velocitat és de 962KW, per tant la 

producció inicial de cada aerogenerador serà de 8,43GWh. 

 

• CÀLCULS DE PÈRDUES ELÈCTRIQUES  

 

Transformar l’energia, així com conduir-la no és gratuït, en aquest procés es perd una part 

de l’energia, i per tant potència, que estem generant, bàsicament es poden diferenciar i 

calcular: 

 

o PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

 

Els transformadors de 690V/25000V escollits per transportar l’energia de cada 

aerogenerador fins al centre de transformació de 110KV són de 2000KVA de potència 

nominal, són del fabricant COTRADIS del grup ORMAZABAL, amb un nivell d’aïllament 

de 36KV.  

 

Així mateix el transformador de la subestació transformadora és del fabricant DIESTRE.  
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Les pèrdues elèctriques d’un transformador es calculen de la següent manera: 

 

20 ⋅⋅+= KV PaPP  

On: 

P0= Pèrdues elèctriques en buit (KW) 

Pk=Pèrdues elèctriques en càrrega (KW) 

Pnt=Potència nominal del transformador (KVA) 

P=Potència real que haurà de suportar el transformador (KVA) 

 

Segons el fabricant del transformador de la subestació aquestes dades són: 

 

P0 = 8,120 KW 

Pk = 21,120 KW 

Pnt = 10 MVA 

P = 8350 KVA 

 

KWPaPP KV 39,43212,21835,012,820 =⋅⋅+=⋅⋅+=  

 

835,0
10000

8350
==

KVA

KVA
a  

 

Aquestes són les pèrdues totals d’un sòl transformador, si volem saber les pèrdues totals 

respecte a la potencia total del parc ho farem de la següent manera: 

 

%52,0100
8350

39,43
100(%) =⋅=⋅=

KVA

KW

Ptotal

P
P V
V  
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Segons el fabricant dels transformadors de 2000KVA aquestes dades són: 

 

P0 = 3,3 KW 

Pk = 20,2 KW 

Pnt = 2000 KVA 

P = 1670 KVA 

 

KWPaPP KV 03,3722,20835,03,320 =⋅⋅+=⋅⋅+=  

 

835,0
2000

1670
==

KVA

KVA
a  

 

Aquestes són les pèrdues totals d’un sòl transformador, si volem saber les pèrdues totals 

respecte a la potencia total del parc ho farem de la següent manera: 

 

%44,0100
8350

03,37
100(%) =⋅=⋅=

KVA

KW

Ptotal

P
P V

V  

 

Si parlem en termes totals: 

%21,244,05(%) =⋅=totalsPV  

 

o TRANSPORT 

 

Quan parlem de les pèrdues elèctriques produïdes durant el transport d’energia estem 

parlant de l’efecte que té el cable i la seva constitució sobre l’energia que transporta, 

aquestes pèrdues es poden calcular com: 

 

V

PlR
PC

⋅⋅⋅
=
100

(%)  

On: 

R=Reactància del cable (Ω/Km) 

l=Longitud (Km) 

P=Potència que transporta el cable (KVA) 

V=Tensió de transport (V) 
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El cable que hem escollit és el model HERTSATENE W.B. RHZ1 d’alumini amb pantalla 

H16 del fabricant GENERAL CABLE, aquest cable està normalitzat per l’empresa 

propietària de la línia on avocarem l’energia del parc que és FECSA – ENDESA, la 

secció escollida és de 95mm2 i la reactància del cable és de 0,132 Ω/Km. 

 

Per tant segons les dades de les que disposem es poden calcular les pèrdues 

elèctriques en % del parc pel què fa a les línies internes. 

 

CÀLCUL DE PÈRDUES ELÈCTRIQUES DEGUDES AL CABLE 

LÍNIA TRAM 
TENSIÓ 
(V) 

LONGITUD 
(Km) 

POTÈNCIA 
APARENT (KVA) 

REACTÀNCIA DEL 
CABLE (Ω/Km) 

PÈRDUES 
ELÈCTRIQUES (%) 

L1 A1-A2 25000 0,12 1670 0,132 0,106 

L2 A2-A3 25000 0,12 3340 0,132 0,212 

L3 A3-CC 25000 0,112 5010 0,132 0,296 

L4 A4-A5 25000 0,12 1670 0,132 0,106 

L5 A5-CC 25000 0,112 3340 0,132 0,198 

L7 CC-CT 25000 2 8350 0,132 8,818 

TOTAL DE PÈRDUES 9,735 

 

El cable que s’utilitza per transportar l’energia del generador fins al centre de transformació és el 

model EXZHELLENT XXI 1000V RZ1-K (AS), del fabricant GENERAL CABLE i les pèrdues que 

representa són les següents: 

 

TENSIÓ (V) 
LONGITUD 

(Km) 

POTÈNCIA 
APARENT 
(KVA) 

REACTÀNCIA DEL 
CABLE (Ω/Km) 

PÈRDUES 
ELÈCTRIQUES (%) 

690 0,1 1670 0,124 3 

 

La producció inicial de cada aerogenerador s’haurà de multiplicar pel  coeficient de l’efecte 

ombra que és de 0,98. El coeficient de disponibilitat és un valor estàndard en el càlcul de la 

producció d’energia elèctrica en parcs eòlics, normalment 0,98,  ja que durant l’any es 

preveuen obres de manteniment que mantindran alguns dels aerogeneradors aturats.  

 

 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 45 
 

PRODUCCIÓ 

INICIAL (GWh) 

PÈRDUES ELÈCTRIQUES DEGUDES ALS 

TRANSFORMADORS I CABLES (%) 

EFECTE 

OMBRA 

PRODUCCIÓ 

FINAL (GWh) 

8,43 4,358 0,98 7,9 

 PRODUCCIÓ TOTAL 39,5 

 

Per tant sumant totes les pèrdues obtenim el següent resultat: 

PRODUCCIÓ INICIAL 

(GWh) 

PÈRDUES 

ELÈCTRIQUES 

TOTALS (%) 

COEFICIENT DE 

DIPONIBILITAT 

PRODUCCIÓ FINAL 

(GWh) 

39,5 9,34 0,98 35,10 
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3.6. OBRA CIVIL 

 

3.6.1. OBJECTIU 

 

L’objectiu d’aquest apartat és la descripció, definició i valoració de l’obra civil necessària 

per construir el parc eòlic al terme municipal de l’Ametlla de Mar. 

 

L’obra civil necessària per la construcció, posada en funcionament i explotació es 

resumeix en les següents operacions: 

 

• Obertura, preparació i condicionament de les pistes: 

o Pista d’accés, la longitud de la qual és de 500m. 

o Pistes interiors del parc, la longitud total d’aquestes és de 

1250m. 

• Obertura de rases, estesa de cables i tapar les rases 

d’interconnexió dels aerogeneradors. 

• Fonamentació dels aerogeneradors. 

• Edificis auxiliars: edifici de control i subestació transformadores. 

• Rases destinades a ubicar el cablejat intern i fonamentació dels 

centres de transformació. 

 

Totes aquestes operacions són detallades a continuació: 

 

L’accés a tota la instal·lació es realitzarà a través del camí de les Crevetes, al qual 

s’arriba mitjançant la carretera TV-3025, que enllaça la carretera N-340 amb la N-340A. 

 

A la vora del camí d’accés es construirà l’edifici de control del parc. 

 

Està prevista la connexió entre el parc i una subestació transformadora a través d’una 

línia soterrada de 25KV, l’estació transformadora adaptarà la tensió per la interconnexió 

amb la xarxa Vandellós-Tortosa de 110KV, situada a uns 20m de la torre 38. 

 

A l’interior del parc la tensió generada per cada aerogenerador serà transformada en 5 

centres de transformació situats al peu de cada torre. Aquests centre elevaran la tensió 
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de 690V a 25000V, l’evacuació de l’energia es realitzarà a través d’una línia soterrada 

que unirà els aerogeneradors entre sí, formant dues branques, una de tres 

aerogeneradors i l’altra de dos. De cada branca en sortirà també una línia cap al centre 

de control. D’aquest en sortirà una línia, també soterrada, que unirà el parc amb la 

subestació transformadora. El tipus de rasa, per on passaran els cables que uniran els 

aerogeneradors, els centre de control i la subestació transformadora, s’ha escollit  

respectant la normativa de la companyia FECSA – ENDESA (Veure plànol 6 RASES) 

 

Es procurarà que la calçada de l’accés principal i els camins interns del parc no 

contrastin amb l’entorn existent. Per a això els materials, color i textura s’adequaran a les 

característiques visuals de la zona. 

 

Durant la construcció de les rases, l’edifici de control, fonamentació dels aerogeneradors, 

etc...la superfície afectada serà de aproximadament 12Ha., però durant la fase 

d’explotació només es veuran afectades les zones d’ubicació de les torres, centres de 

transformació, l’edifici de control i la subestació transformadora. 

 

La terra sobrant de l’execució de les rases i dels fonaments de les torres i edifici de 

control, aproximadament uns 3300m3 s’anirà distribuint en la part exterior dels camins, 

aprofitant la disposició del terreny, de manera que no es formin monticles de terra, que 

crearan un impacte visual no desitjat. 

 

Les mesures per la restauració de les zones afectades durant l’execució de les obres es 

durant a terme al mateix temps, a mida que aquestes progressin. 

 

3.6.2. ESTUDI GEOTÈCNIC DE LA ZONA 

 

L’emplaçament del parc està situat en una zona que forma part de la costa Catalana, 

amb un pendent poc pronunciat, a una alçada respecte el nivell del mar d’uns 70m.  

 

La zona on es construirà el parc es caracteritza per tenir un terreny format per 

conglomerats, gresos i lutites, cons de dejecció pertanyents al plistocè mitjà i superior, 

del quaternari cenozoic, així com llims i còdols que són dipòsits fluvioglacials, i per sobre 

sorres i graves disperses, tots aquests pertanyents a l’holocè de la mateixa època.  
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A continuació es detallen les característiques principals dels camins i accessos, 

fonaments de les torres i centre de transformació, així com les rases pel pas de cables. 

 

3.6.3. ACCESSOS: 

 

Els l’accés al parc, com s’ha dit anteriorment, es realitzarà a través del camí de les 

Crevetes, al qual s’arriba mitjançant la carretera TV-3025, que uneix la carretera N-340 

amb la N-340A. Els accessos a cadascun dels aparells hauran d’ésser de 5m d’amplada 

amb un voral de 50cm, bona part d’aquests accessos ja són existents a la zona. La 

longitud total dels accessos arriba als 1250m. (Veure plànol 2 EMPLAÇAMENT) 

 

Els accessos a cada aerogeneradors es faran d’una amplada de 5 metres aprofitant els 

camins que ja hi ha fets, condicionant-los en cas que sigui necessari. El drenatge de 

l’aigua pluvial es farà mitjançant un voral sense revestir de forma triangular, amb una 

profunditat de 30cm per sota del camí. 

 

Els camins es realitzaran operacions de desbrossament, un cop net el camí es col·locarà 

una capa de 50cm de terra constituïda pel material sobrant de l’excavació de les sabates 

dels aerogeneradors i centre de control. A sobre s’hi posarà una capa de terra 

compactada de 25cm de gruix, amb un 7% de ciment per estabilitzar la calçada.  

 

3.6.4. FONAMENTS DELS AEROGENERADORS: 

 

Les coordenades dels fonaments de cada torre estan expressades en la taula següent: 

 

ELEMENT 
COORDENADES UTM 

X Y 

AEROGENERADOR A1 312760 4530185 

AEROGENERADOR A2 312775 4530319 

AEROGENERADOR A3 312699 4530435 

AEROGENERADOR A4 312494 4530415 

AEROGENERADOR A5 312586 4530257 

CENTRE DE CONTROL (CC) 312592 4530428 
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Cada una de les torres té un diàmetre a la base de 4,18m i una alçada de 70m, com ja 

s’ha dit anteriorment la distància recomanable hi ha entre aerogeneradors és de 1,5 a 3 

vegades el diàmetre del rotor. 

 

Per preparar la fonamentació de les torres s’excavarà un forat quadrat de 16,5m x 16,5m 

i una profunditat de 1,2m. Al fons s’hi col·locarà una capa de formigó de neteja  de 10cm 

de gruix. 

 

A sobre s’hi construirà l’armadura, del tipus AEH550N, i l’encofrat per la sabata de 16m 

x16m i 1m d’altura. Els fonaments estaran realitzats amb formigó armat de resistència 

característica de 300Kg/cm2. 

 

El forat que envolta la sabata serà omplert amb material seleccionat procedent de 

l’excavació. 

 

Al voltant dels fonaments hi haurà una esplanada, amb el terreny ben compactat, on 

s’ubicaran les grues de muntatge dels aerogeneradors. Aquesta esplanada farà 24m x 

16m, tal i com es pot veure en el plànol 4 AEROGENERADORS. 

 

L’accés dels cables a l’interior de la torre es realitzarà a través de tubs de PVC enterrats 

al formigó. Enterrats també al formigó hi haurà tubs destinats a la canalització d’aigua 

per evitar la formació de bassals dins de la torre, aquests tubs tindran una certa 

inclinació per facilitar el drenatge. 

 

Al centre de cada sabata s’hi farà una prolongació cilíndrica de 5m de diàmetre i 1,5 

d’alçada, on anirà ancorada la torre de l’aerogenerador.  

 

Pel què fa als càlculs cal dir que la fonamentació ha estat dissenyada de forma genèrica 

per a qualsevol tipus de terreny. Aquesta ha estat dimensionada per suportar els 

esforços derivats de l’acció del vent i el funcionament de l’aparell. 

 

Tot això es pot veure al plànol 4 AEROGENERADORS. 
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3.6.5. RASES: 

 

Els cables de potència i de control que uniran els aerogeneradors, centres de 

transformació, centre de control, etc... aniran enterrats en rases. Els aerogeneradors 

aniran agrupats de tal manera que formaran 2 branques, una formada pels 

aerogeneradors 1, 2 i 3, amb una potència de 5,01MW, i l’altra formada pels 

aerogeneradors 4 i 5, amb una potència de 3,3MW. Des dels aerogeneradors 3 i 5 

s’estendran dues línies cap al centre de control, les dues d’una longitud de 112m. 

D’aquest últim s’estendrà una línia cap a la subestació transformadora situada a una 

2Km. 

 

Les rases que uniran els centres de transformació amb els aerogeneradors, així com la 

resta de rases internes del parc, i la canalització cap a la subestació, seran de 0,4m 

d’ample, i amb una profunditat de 0,95m, i estaran disposades tal i com es mostra en el 

plànol 6 RASES. En aquest tipus de rasa hi haurà d’haver la línia de transport d’energia, 

ja sigui en baixa tensió o bé de 25000V, que anirà sota tub de 160mm de diàmetre, 

llavors està previst col·locar-hi un tub de canalització del cable de comunicacions a una 

distància de 25cm per sobre del tub de transport d’energia. Tots aquests conductes 

aniran protegits, o coberts per formigó del tipus H-100 fins a una alçada de 40cm, llavors 

es col·locarà una capa de terra compactada procedent del material de l’excavació de 

40cm, llavors es col·locarà la cinta de senyalització d’advertència. Finalment es 

col·locarà una capa de terra compactada de 15 cm de gruix. 

 

Aquest tipus de rasa ha estat escollit d’aquesta forma degut a la normativa de la 

companyia, ja que obliga a col·locar sota tub formigonat els cables quan hi ha 

encreuaments amb vies o camins, com és el nostre cas. 

 

El cable de coure nu que unirà les instal·lacions de terres els aerogeneradors estarà 

enterrat també dins el tub formigonat que portarà els cables de potència. 
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3.6.6. EDIFICI DE CONTROL: 

 

El centre de control que s’haurà de construir serà un edifici d’una sola planta de 90m2, i 

una alçada de 5m. 

 

La fonamentació de l’edifici es durà a terme mitjançant 9 sabates quadrades de 1,2m de 

costat, amb riostes de 40cm. (Veure plànol 7 FONAMENTS EDIFICI DE CONTROL)  

 

Els pilars de l’edifici seran de ferro del tipus HEB140, les parets exteriors seran de 

formigó prefabricat de 20cm de gruix, i les parets interiors també de 20cm seran fetes 

amb totxana. 

 

Hi haurà una porta d’accés a l’edifici feta d’alumini lacat  d’1m. Les obertures també 

seran de fusteria d’alumini lacat amb doble vidre. 

 

Hi haurà una porta a la sala de cel·les feta de xapa galvanitzada.   

 

Les parets interiors aniran revestides de guix i pintades amb pintura plàstica, excepte als 

vestidors on aniran revestides amb rajola de 10x10 blanca. 

 

Les portes d’accés a l’edifici tindran l’obertura cap a l’exterior per facilitar l’evacuació en 

cas d’emergència, tal com dicta l’apartat 2 de la MIE-RAT14, citada anteriorment. També 

es col·locaran 2 extintors de CO2, un al costat de la porta d’entrada a l’edifici, i un altre al 

costat de la porta de la sala de cel·les, ambdós il·luminats per un llum d’emergència. 

 

A l’interior es preveurà realitzar un fals sostre de plaques de guix. 

 

Els paviments seran de gres a la sala de control i vestidors, seran de ciment pintat amb 

pintura antilliscant a la sala de cel·les. 

 

Els vestidors comptaran amb 2 plats de dutxa de 80x80cm, 2WC i 2 lavabos, per la qual 

cosa s’haurà de construir una xarxa d’aigües fecals que també recollirà les aigües 

pluvials, tot plegat es canalitzarà cap a una fossa sèptica situada als límits del parc. 
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L’edifici de control també disposarà d’una xarxa d’aigua calenta, feta amb tub de coure, 

la qual incorporarà per la seva funció un escalfador elèctric e 100 litres. 

 

Pel què fa a la climatització de l’edifici hi haurà un aparell d’aire condicionat amb bomba 

de calor, bàsicament per la sala de control. 

 

3.6.7. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 

Aquests centres són prefabricats de formigó i fa 3,28m x 2,38m amb una altura de 

3,24m, dels quals 46cm són enterrats, ja que formen els fonaments del centre. 

 

Primer de tot es realitzarà l’excavació, d’uns 56cm de profunditat, per encabir els 

fonaments, llavors s’estendrà una capa de material procedent de l’excavació, d’uns 

10cm de gruix, amb la funció d’anivellar el terreny, llavors s’introduirà el fonament del 

centre, i es cobrirà amb material de l’excavació. Cal dir que en aquesta base enterrada hi 

ha les canalitzacions per on passen els cables d’entrada i sortida del centre. (Veure 

plànol 5 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ) 

 

3.6.8. PUNT DE RESERVA D’AIGUA 

 

Es preveu la construcció també d’un punt de reserva d’aigua, per, en cas d’incèndi poder 

subministrar aigua a les dotacions de bombers desplegades , tant aèries com terrestres. 

Per la ubicació d’aquest punt s’ha tingut en compte la situació i disposició dels 

aerogeneradors, ja que podrien crear dificultats en les operacions d’abastament d’aigua 

durant el procés d’extinció del foc. 

 

Aquest dipòsit tindrà una capacitat de 120m3 i estarà ubicat tal i com marca el plànol 2 

EMPLAÇAMENT. Aquest dipòsit estarà construït de formigó armat, amb forma circular 

de 10,1m de diàmetre i 1,5m de profunditat. En condicions normals estarà protegit per 

una tapa metàl·lica. 
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3.7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

3.7.1. OBJECTIU 

 

En aquest capítol es pretén analitzar el parc des del punt de vista elèctric, des de la 

conversió d’energia eòlica a mecànica i d’aquesta a electricitat fins a la connexió amb la 

subestació transformadora 25/110KV. És important senyalar que en aquest projecte no 

s’ha contemplat el disseny de la subestació transformadora de 110KV ja que s’entén que 

és competència de la companyia distribuïdora de la zona. 

 

3.7.2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

La instal·lació elèctrica del parc està formada per 5 aerogeneradors distribuïts de tal 

manera que formen dues branques, cadascun d’aquests generadors disposa d’un centre 

de transformació elevador al peu de la seva torre, d’aquesta manera s’eviten les pèrdues 

elèctriques i caigudes de tensió que farien que la secció del cable fos molt gran i la 

potència generada fós menor. 

 

 El model d’aerogenerador escollit és l’ECO 80 1.6, de l’empresa ECOTÈCNIA s.coop.c.l, 

que pertany als aerogeneradors de classe III, la qual cosa fa referència a la velocitat 

mitjana anual per a la qual és apta per treballar. 

 

La tensió nominal generada d’aquest model és de 690V amb un una variació de -

5%+10%, el generador és trifàsic i la freqüència de la tensió és de 50Hz. El factor de 

potència és de 0,98 la qual cosa és un punt a favor d’aquest model ja que pràcticament 

tota la potència que genera és activa. 

 

Els centres de transformació individuals situats al peu de cada torre contenen el 

transformador elevador amb la relació 690V/25000V, i l’aparellatge de 25000V 

encarregat de protegir el transformador i les línies anteriors. El transformador és de 

2MVA de potència. 

 

Dins l’edifici de control hi ha les cel·les de protecció de les línies entrants provinents del 

parc, així com les cel·les de mesura d’energia generada. 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 54 
 

Aquest centre s’alimenta d’un transformador de serveis auxiliars situat a l’exterior del 

recinte, que redueix la tensió de 25000V a 400V. Aquest transformador té una potència 

de 50KVA. 

 

La línia que alimentarà l’edifici provinent del secundari del transformador de serveis 

auxiliars serà soterrada i arribarà al quadre general de proteccions de l’edifici, on hi 

haurà una protecció general formada per un interruptor magneto tèrmic de 100A corba C 

i un diferencial de 100A amb sensibilitat de 300mA i amb retard del dispar. 

 

Tot seguit es detallen les característiques dels elements que formen la instal·lació 

elèctrica. 

 

3.7.3. AEROGENERADORS 

 

La tensió nominal d’aquest model és de 690V amb un una variació de -5%+10%. El 

factor de potència és de 0,98 la qual cosa és un punt a favor d’aquest model ja que 

pràcticament tota la potència que genera és activa. La tensió de sortida és trifàsica a 

50Hz. 

 

Aquests dispositius són l’ànima del parc eòlic, ja que la seva funció és la base 

principal del funcionament de la instal·lació. El model ECOTÈCNIA 80 1.6 és un 

model innovador pel que fa a la tecnologia que incorpora: 

 

• Concepció modular del sistema 

• Canvi de pas independent a cada pala 

• Sistema de control descentralitzat 

• Manteniment predictiu integrat 

• Sistemes d’esmorteïment de vibracions actius 

 

El rang de velocitats en les quals treballa aquest model van des dels 3m/s fins als 

25m/s. 

 

La potència nominal que entrega cada aerogenerador és de 1670 KW, que 

s’assoleix quan el vent circula a una velocitat de 12,5 m/s per les seves pales, i es 
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manté fins a la velocitat de 16,5m/s i al contrari del que podria semblar a partir d’aquí 

la potència no augmenta a més velocitat del vent, sinó tot el contrari, disminueix, 

com es pot observar al gràfic següent: 

 

 

Corba de potència de l’aerogenerador ECO 80 1.6 

 

Per determinar la posició en la qual es muntaran els aerogeneradors, segons les 

especificacions de la màquina s’han d’orientar a sobrevent, la qual cosa vol dir de 

cara a la direcció d’ on bufa el vent.  

 

L’aerogenerador disposa d’un sistema d’orientació que controla la posició de la 

gòndola per fer més estable la potència aportada en cas d’un canvi en la direcció del 

vent, aquest sistema consisteix  bàsicament en observar constantment la posició del 

penell que porta l’aerogenerador, i mitjançant quatre motors i engranatges es pot 

corregir l’orientació d’aquest. 

 

Un altre aspecte important o destacable d’aquests aerogeneradors és la seva 

capacitat de control de la potència reactiva, i la suavitat de connexió amb la xarxa. 

La velocitat mínima de connexió és de 3m/s i la màxima, a la qual es frenaria 

l’aerogenerador és de 25m/s. 
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Part de responsabilitat d’aquesta característica es deu al control de canvi de pas 

independent a cada pala (PITCH CONTROLLED). Aquest sistema consisteix en 

regular la posició de cadascuna de les pales segons la potència entregada a la xarxa 

i d’aquesta manera regular-la per mantenir-la estable. 

 

El control del parell del generador, és un sistema que permet mantenir el 

sincronisme del generador amb la xarxa mitjançant un control vectorial de la 

màquina. Aquest tipus de control permet millorar la qualitat de la potència aportada i 

augmentar l’energia generada en tot el rang de velocitats de funcionament. 

 

El generador és asíncron de doble alimentació amb el rotor bobinat, amb la qual 

cosa pot generar una tensió de valor eficaç i freqüència constants encara que giri a 

velocitat variable, això s’aconsegueix alimentant el rotor de la màquina amb un 

convertidor de freqüència format per un convertidor bidireccional basat en la 

tecnologia IGBT. 

 

Efecte Flicker i variacions de tensió: 

L’efecte flicker és una variació de la tensió associada a una modulació de la ona a 

freqüències baixes, entre 0,05 i 35Hz que provoquen un descens del valor eficaç de 

la tensió i amb això intermitències apreciables en una làmpada incandescent. 

  

Durant el funcionament de l’aerogenerador es poden produir com a conseqüència de 

les turbulències del vent, així mateix també hi ha un factor a tenir en compte, i és 

que quan una de les pales passa per davant de la torre, l’energia generada 

disminueix sensiblement. 

 

Aquest efecte queda força esmorteït quan es tracta d’un parc ja que les ones de 

tensió viatgen juntes. A més l’aerogenerador ECO 80, disposa d’un generador amb 

un sistema de control que li permet treballar a velocitat variable, amb la qual cosa 

pot adaptar-se a les turbulències del vent. 
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Model ECOTÈCNIA 80 1.6 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

La instal·lació elèctrica de cada aerogenerador complirà el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. Aquesta instal·lació tant el dimensionament i distribució com la 

realització de la mateixa serà duta a terme per l’empresa fabricant de 

l’aerogenerador, ECOTÈCNIA. 

 

Els cables que portaran l’energia des de cada aerogenerador fins al centre de 

transformació de cadascun d’ells seran del tipus EXZHELLENT XXI 1000V RZ1-K 

(AS), del fabricant GENERAL CABLE, és un cable de coure amb un aïllament de 

polietilè reticulat i coberta de poliolefina termoplàstica ignifuga, lliure d’halògens, la 

tensió nominal del cable és de 0,6/1KV, la secció del qual serà de 150mm2. La 

constitució d’aquest cable fa que sigui molt flexible, també cal dir que és no 

propagador de la flama. Les característiques principals es poden observar a la taula 

de la pàgina següent extreta del catàleg del fabricant. 
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PROTECCIONS 

 

Les proteccions del generador i els sistemes de control de l’aparell han estat 

calculats i determinats pel fabricant ECOTÈCNIA d’acord amb la reglamentació 

vigent i la normativa que dicta la llei, amb la qual cosa només ens hem de preocupar 

de la instal·lació exterior, centres de transformació etc... 

 

INSTAL·LACIÓ DE TERRA 

 

La instal·lació de terres de l’aerogenerador compleix les dues funcions, com a terra 

de servei i com a terra de protecció. El bobinat de l’estator del generador estarà 

connectat en estrella i el punt d’estrella connectat a la instal·lació de terra. 

 

La constitució d’aquesta instal·lació està formada per una anell conductor de coure 

situat a una certa distància dels fonaments de l’aerogenerador i connectat a 2 punts 

de l’armadura dels fonaments de la torre, a 180º. La resistència del terra es pot 

millorar col·locant més anells, o més piques a la instal·lació. 

 

Amb aquest sistema es poden obtenir resistències menors de 2Ω, la qual cosa fa 

que la instal·lació sigui molt segura per les persones a peu de la torre en cas que 

aquesta pateixi una descàrrega atmosfèrica. 
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Cal dir que el càlcul de la instal·lació de terra ha estat realitzada per l’empresa 

ECOTÈCNIA seguint el que estableix la normativa vigent. 

 

 

Quadre de control del aerogenerador ECO 80 1.6 
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3.7.4. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 

El centre de transformació es pot situar tant dins de la torre, al primer o segon nivell, o 

bé es pot situar fora molt a prop per evitar pèrdues en el transport d’energia. En el nostre 

cas hem escollit col·locar-lo a l’exterior, que tot i que presenta inconvenients respecte 

l’altra opció, els avantatges són notables: 

  

AVAMTATGES INCONVENIENTS 

Major disponibilitat d’espai Impacte visual 

Facilita les operacions de 

manteniment 

Necessita una fossa de recollida 

d’oli 

Més barat Té més pèrdues 

 

Els centres de transformació BT/AT que hi haurà al peu de cada torre seran prefabricats 

del tipus caseta, concretament seran del fabricant ORMAZABAL, el model PFU-3.  

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Aquest model de centre de transformació prefabricat està construït amb formigó armat i 

vibrat, sota les especificacions de la ITC-MIE-RAT 17, “INSTALACIONES BAJO 

ENVOLVENTE AISLANTE HASTA 36KV: CONJUNTO PREFABRICADOS”, així com la 

ITC-MIE-RAT 14 “INTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR” i normes UNE-61330 i 

60298.  

 

L’embolcall està format per dues parts, una que incorpora el terra, les parets, portes i 

reixes de ventilació, l’altra és el sostre o la coberta. 

 

La porta d’entrada al centre és a la part frontal, que dóna accés a la zona d’aparellatge 

elèctric on hi ha les cel·les de protecció del transformador i la línia. El transformador 

disposa d’una porta individual per la col·locació i operacions de manteniment. (Plànol 5 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ) 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

La instal·lació elèctrica dels centres de transformació respectarà les disposicions que 

ordena el reglament d’alta tensió, a través de les diferents instruccions tècniques 

complementàries. 

 

Les línies d’entrada i sortida del centre són soterrades, tal i com es pot veure al plànol 6 

RASES, l’accés al centre el fan a través d’unes perforacions a la base d’aquest (plànol 5 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ). 

 

Els cables d’entrada al centre (BT) seran de 150mm2, que arribaran al quadre de baixa 

tensió i anirà a borns del primari del transformador, connectat en estrella i amb el punt 

d’estrella connectat directament a la instal·lació de terra. El quadre de baixa tensió és el 

model CTO-K del fabricant ORMAZABAL, aquest contindrà un embarrat amb les 

següents característiques: 

 

• Tensió nominal 1000V 

• Intensitat nominal: 1600A 

• Tensió suportada a impulsos del tipus llamp: 20KV 

• Tensió suportada a freqüència industrial: 2,5KV(Parts actives) 10KV (Parts 

actives-massa) 

• Intensitat de curtcircuit: 25KA durant 1s. 

• Grau de protecció: IP2x, IK08 

 

D’aquest embarrat s’alimentarà un transformador de 500VA de 690/230V del fabricant 

ARTECHE per alimentar la il·luminació del centre així com també el carregador de 

bateries que alimenta els circuits de control de l’interruptor automàtic. 

 

La il·luminació del centre estarà formada per una pantalla de 2 tubs fluorescents de 36W. 

 

Del secundari del transformador, de 25000V i connectat en triangle, sortiran tres cables 

de 95mm2 d’alumini, que aniran a la zona d’aparellatge d’alta tensió. 
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Aquest pot estar determinat per la posició de l’aerogenerador en la filera, depenent de si 

és principi o entremig de línia. D’aquesta manera els centres de transformació d’ entre 

línies rebran a la sortida de l’aparellatge les línies de 25000V provinents dels centres 

anteriors. 

 

TRANSFORMADOR 

 

El transformador seleccionat és del fabricant COTRADIS del grup ORMAZABAL, del 

tipus ONAN (refrigeració natural). 

 

És un transformador submergit en oli mineral, amb un nivell d’aïllament màxim per al 

material de 36KV, el grup de connexió és Dyn11, i té una potència de 2000KVA. La 

tensió primària serà de 690V, i la tensió del secundari de 25000V. 

 

El primari del transformador anirà connectat en estrella, amb el punt d’estrella o neutre 

connectat de forma directa a la instal·lació de terra de servei. (Plànol 11 ESQUEMA 

UNIFILAR CENTRES DE TRANSFORMACIÓ) 

 

 

APARELLATGE D’AT 

 

L’aparellatge elèctric de l’interior de cada centre de transformació està condicionada per  

la seva posició en la línia, ja que al final d’una línia d’aerogeneradors no hi haurà cel·la 

de línia, degut a que la cel·la de protecció amb interruptor automàtic ja incorpora 

seccionador de línia amb posada a terra. 

 

El model de les cel·les és de la gamma CGM del fabricant ORMAZABAL, que té un 

aïllament integral de SF6, i 36KV. Les característiques principals de les quals es 

resumeixen en la taula següent, extreta del catàleg del fabricant: 
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Hi ha varies configuracions típiques als parcs eòlics, les més habituals són les següents: 

 

0L+1L+1P: En la qual hi ha cel·la d’entrada amb un seccionador amb posada a terra,  i 

protecció de transformador, ja sigui mitjançant fusibles o bé amb interruptor automàtic. 

Aquest tipus de configuracions permeten la realització d’operacions de manteniment o bé 

reparació sense haver d’aturar tota la línia d’aerogeneradors. 

 

0L+0L+1P: Aquesta configuració suprimeix la protecció de la línia, o sigui, el seccionador 

amb posada a terra de l’entrada al centre, amb la qual cosa en cas d’avaria s’hauria de 

desconnectar tota la línia d’aerogeneradors. 

 

0L+1P: Es la configuració que s’utilitza en els finals de línia, té l’inconvenient de no 

permetre ampliacions. 

  

En el nostre cas col·locarem les configuracions 0L+1L+1P per als centres d’entremig de 

línia i la configuració 0L+1P per als centres de final. Seguidament seran detallades les 

cel·les que s’inclouran en cada centre de transformació: 

 

CONFIGURACIÓ 0L+1L+1P: Aquesta configuració implica les següents cel·les: 

 

Cel·la de línia: Incorpora un seccionador de tres posicions, permet comunicar els cables 

d’entrada amb l’embarrat del centre o bé la connexió a terres de tots els cables d’entrada 

simultàniament, mitjançant aquest sistema es poden realitzar operacions segures en cas 

d’avaria o necessitat de manteniment del centre. El model escollit és el CML-36 en 

relació al nivell d’aïllament del material. 

 

Cel·la de protecció del transformador: Aquesta cel·la incorpora un interruptor automàtic i 

un seccionador amb connexió a terres. El model és el CMP-V-36 també d’ ORMAZABAL 

que incorpora l’anomenat RPGM, un sistema de protecció contra: 

 
o Sobreintensitats de fase i curtcircuit entre fases (50-51) 

o Curtcircuit entre fase i terra i fugues a terra (50N-51N) 

o Sobreescalfaments, dispar extern amb termòstat.  

o Sobre pressió, dispar extern 
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El model dels captadors o transformadors d’intensitat toroïdals serà el CT-A, que permet 

una regulació de corrent de 5 a 100A a l’aparell. També incorpora un dispar extern a 

través d’un termòstat, col·locat al transformador.  

 

Cel·la de remunta: Aquesta cel·la és bàsicament un embolcall metàl·lic que protegeix la 

remunta dels cables cap a l’embarrat. 

 

• CONFIGURACIÓ 0L+1P: Aquesta configuració implica les següents cel·les: 

 

Cel·la de protecció del transformador: Aquesta cel·la incorpora un interruptor automàtic i 

un seccionador amb connexió a terres. El model és el CMP-V-36 també d’ ORMAZABAL 

que incorpora l’anomenat RPGM, un sistema de protecció contra: 

 

o Sobreintensitats de fase i curtcircuit entre fases (50-51) 

o Curtcircuit entre fase i terra i fugues a terra (50N-51N) 

o Sobreescalfaments, dispar extern amb termòstat. 

o Sobrepressió, dispar extern.  

 

El model dels captadors o transformadors d’intensitat toroïdals serà el CT-A, que permet 

una regulació de corrent de 5 a 100A a l’aparell. També incorpora un dispar extern a 

través d’un termòstat, col·locat al transformador 

 

Cel·la de remunta: Aquesta cel·la és bàsicament un embolcall metàl·lic que protegeix la 

remunta dels cables cap a l’embarrat. 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 65 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’INTERRUPTOR AUTOMÀTIC: 

 

L’interruptor té les següents característiques: 

 

Els interruptors seleccionats per a la protecció del transformador de cadascun dels 

centres, degut a la intensitat nominal que haurà de suportar l’embarrat s’ha escollit el 

model amb la intensitat assignada de 630A, el qual com es pot veure a la taula anterior 

extreta del catàleg del fabricant, i per tant els paràmetres que van assignats a aquesta 

característica són: 

 

Intensitat assignada: 630A 

Intensitat de curta durada (3s): 20KA 

Capacitat de tancament: 50KA 

Capacitat de ruptura: 20KA  

 

Pel que fa al circuit de control de l’interruptor es farà a una tensió de 48VDC, aquesta 

tensió s’aconseguirà a través d’un sistema amb bateria i carregador.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL RELÈ DIGITAL: 

 

L’RPGM és un sistema autònom de protecció desenvolupat específicament per la seva 

utilització lliure de tensió, compta amb els dials de tarat i els leds d’identificació de dispar.  



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 66 
 

Aquest relè digital disposa de les funcions de protecció contra sobreintensitats de fase i 

de neutre, 50/51-50N/51N, disposant de les corbes més habituals, Normalment inversa, 

Molt inversa, i Extremadament inversa. El dispar pot efectuar-se de forma instantània o 

bé temporitzada. 

 

El relè digital RPGM està format pels següents elements: 

 

Captadors toroïdals:  

Tres captadors toroïdals per alimentar el relè i al mateix temps indicar la 

intensitat que circula per cadascuna de les fases i/o terra. 

 

Disparador biestable: 

Disparador electromecànic de baix consum que amb un petit impuls 

desencadena l’obertura de l’interruptor. 

 

Relè digital: 

Relè que incorpora els dispositius d’ajust de les proteccions, i els 

microinterruptors de selecció de la corba i els de inhibició del relès i la unitat de 

senyalització de causa de dispar i estat. 

 

Característiques del dispar: 

Proteccions contra sobreintensitats de fase i fugues a terra: Famílies de corba 

(CEI-255) normalment inversa, molt inversa, i extremadament inversa i a temps 

definit, amb 16 corbes en cada família. 

 

Proteccions contra curtcircuits entre fases i entre fase i terra: Temps de dispar 

comprès entre 0,05 i 2,5s. 

 

Rang d’aplicació: 

Intensitat de regulació de fase: 

De 5 a 100A amb captadors toroïdals CT-A 

De 50 a 1000 amb captadors toroïdals CT-B 

Intensitat llindar de curtcircuit entre fases: De 3 a 20 vegades la intensitat de 

regulació de fase. 
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Corrent de regulació homopolar: Del 10% al 80% de la intensitat de regulació de 

fase. 

 

Intensitat llindar de curtcircuit a terra: De 3 a 20 vegades la intensitat de 

regulació homopolar.  

 

Alimentació:  

Autoalimentat a través dels captadors toroïdals a partir dels 5A de corrent de 

fase. Existeix un mòdul d’alimentació de 220Vca per alimentar-lo per nivells 

menors a 5A. 

 

Senyalització de dispar: 

Disposa d’indicadors per discriminar la causa del dispar: Sobreintensitat de fase, 

curtcircuit entre fases, fugues a terra, curtcircuit entre fase i terra, i dispar extern. 

 

Altres característiques: 

Intensitat tèrmica/Intensitat dinàmica: 20/50KA 

Temperatura de funcionament: de -10ºC a 60ºC 

Dispar extern: Contacte lliure de tensió (termòstat, contacte auxiliar, etc...) 

Assajos mecànics i compatibilitat electromagnètica (CEI-255 i CEI-801) en el seu 

nivell més exigent. 

Freqüència nominal: 50Hz  ±10%  
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Aquests dos gràfics pertanyen a un relè RPGM, el gràfic esquerre determina la corba de 

dispar en cas de sobreintensitats i curtcircuits entre fases, el gràfic dret determina la 

corba de dispar dels relès de protecció contra sobreintensitats i curtcircuits homopolars. 

 

         
 

 

Les corbes següents són les que defineixen el comportament del relè de protecció: 
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PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS ATMOSFÈRIQUES: 

Les proteccions contra descàrregues atmosfèriques s’acostumen a col·locar en els punts 

on hi ha canvis bruscos d’impedància, com pot ser en transformadors, generadors o 

interconnexions de línies. 

 

Aquestes proteccions es poden classificar segons el nivell d’exigència: 

 

• Classe A: Són el parallamps o auto vàlvules clàssics. 

• Classe B: Són descarregadors destinats a descarregar intensitats molt elevades, 

provocades per l’impacte de llamps, aquestes intensitats van de 5KA a 50KA. 

Per descarregar sobretensions de la categoria IV segons la norma IEC 61312. 

• Classe C: Destinats a la protecció contra sobretensions en instal·lacions fixes, 

amb intensitat nominal de descàrrega de 5KA. Per descarregar sobretensions de 

la categoria III segons la norma IEC 61312. 

• Classe D: Destinats a la protecció d’instal·lacions fixes o mòbils, amb intensitat 

nominal de descàrrega de 5KA. Per descarregar sobretensions de la categoria II 

segons la norma IEC 61312. 

 

Es col·locaran proteccions contra sobretensions atmosfèriques al secundari del 

transformador, a la banda de 25000V, seran tres descarregadors de classe B, amb una 

intensitat nominal de 20KA, i una tensió mínima d’encebament de 45,5KV. 
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INSTAL·LACIÓ DE TERRA 

 

El règim del neutre serà TT, la qual cosa vol dir que hi haurà un terra de servei, per a la 

connexió del neutre i un altre de protecció per connectar totes les carcasses metàl·liques 

i elements que puguin quedar sota tensió. La instal·lació de terra estarà formada per dos 

sistemes separats tal i com marca l’esquema següent extret del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió: 

 

 

 

El centre de transformació estarà construït de manera que en el seu interior presentarà 

una superfície equipotencial, per la qual cosa hi haurà una malla metàl·lica d’acer, 

formada per barres rodones de 4mm de diàmetre, amb els nusos electrosoldats, aquesta 

malla serà de 0,30x0,30m. Tot plegat anirà enterrat a 10cm de profunditat, i estarà 

connectat a la instal·lació de terra de protecció per dos punts mitjançant una barra de 

coure que serà de la mateixa secció que la malla i sobresortirà 50cm del terra del centre. 

 

Terra de protecció: 

A aquest sistema de terra s’ho connectaran les parts metàl·liques de la instal·lació, que 

habitualment no estan en tensió, però que poden estar-ho degut a avaries, com poden 

ésser els bastidors dels aparells de maniobra, els embolcalls metàl·lics de les cel·les, 

etc... 

 

Per fer-ho s’ha seleccionat la configuració 40-25/5/88, que està formada per 8 elèctrodes 

col·locats formant un rectangle de 4x2,5m, les piques són d’una longitud de 8m, i el 

diàmetre de 14mm, estan enterrades a 0,5m de profunditat. El conductor que les uneix 

és de coure nu de 50mm2 de secció.  
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Terra de servei: 

A aquest sistema s’hi connectaran el punt d’estrella del transformador així com els 

secundaris dels transformadors de mesura d’intensitat. 

 

Aquest terra ha de presentar una resistència inferior a 37Ω, la configuració utilitzada és 

la 5/62 formada per 6 piques de 2m enterrades a 0,5m de profunditat, la separació entre 

elles és de 3m i el diàmetre de les piques és de 14mm. El cable que les uneix és de 

coure nu de 50mm2, la línia de terra del neutre es realitzarà amb cable de 50mm2 de 

coure amb aïllament de 10KV de tensió d’assaig de curta durada (1 minut) i de 20KV a 

impulsos tipus llamp 1,2/50µs. 

 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

 

FOSSA DE RECOLLIDA D’OLI 

La instrucció 14 del MIE RAT “Instalaciones eléctricas de interior” estableix a l’apartat 4.1 

“Sistemas de extinción de incendios”, que pels transformadors que contenen més de 50l 

d’oli mineral s’haurà de dimensionar i construir una fossa de recollida d’oli per tal d’evitar, 

en cas de vessament d’oli del transformador, que aquest s’estengui i pugui provocar un 

incendi. En el nostre cas els centres de transformació prefabricats ja el porten incorporat. 

 

EXTINTORS DE CO2 

La mateixa instrucció 14 del Reglament d’Alta Tensió estableix en el mateix apartat, que 

quan el volum d’oli d’un transformador és superior a 600l s’hi haurà d’instal·lar un 

sistema fix d’extinció d’incendis, com poden ser extintors de CO2, dels quals n’hi haurà 

un a cada centre de transformació 

 

ELEMENTS DE SEGURETAT 

  

Les portes d’accés al centre portaran les senyalitzacions triangulars típiques del risc 

elèctric segons les dimensions i colors de la recomanació AMYS 1410 CE-14, i portaran 

escrit “ALTA TENSIÓ RISC ELÈCTRIC” 

 

Tant dins com fora del centre hi constarà el número d’identificació del centre mitjançant 

una placa normalitzada per l’empresa distribuïdora. 
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En les portes i pantalles es col·locarà el senyal triangular de “RISC ELÈCTRIC” segons 

les dimensions i colors de la recomanació AMYS 1410 CE-14. 

 

Les cel·les també portaran un adhesiu triangular de “RISC ELÈCTRIC” de fàbrica. 

 

Si en els propis aparells de maniobra no hi figuren les instruccions d’ús, hi haurà d’haver 

un cartell al centre indicant-les. 

 

Els aparells de maniobra estaran identificats amb el número que els correspon a la seva 

posició al circuit. 

 

El centre estarà equipat amb una banqueta aïllant per a la realització d’operacions de 

maniobra en AT. 

 

En un lloc ben visible es col·locarà un cartell amb les instruccions de primers auxilis en 

cas d’accident, es referirà a la respiració boca a boca i massatge cardíac, la mida que 

haurà de tenir serà de com a mínim d’un UNE A3. 

 

3.7.5. CENTRE DE CONTROL 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

Hem de distingir en aquest punt dos tipus d’instal·lació, diferenciades pel nivell de tensió: 

 

• Instal·lació de 25000V: Formada per l’entrada de línies, les cel·les de 

protecció i mesura i el transformador de serveis auxiliars. 

• Instal·lació de BT de 400V: Formada per la resta d’instal·lacions del centre. 
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INSTAL·LACIÓ DE 25000V 

 

Aquesta part de la instal·lació complirà tot el que prescriu la instrucció tècnica 

complementaria MIE-RAT14: “INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR”, així com 

les disposicions que ordena la ITC MIE-RAT- 02, en la qual s’enumeren el conjunt de 

normes que s’han de tenir en compte en el disseny, muntatge i dimensionament de 

l’aparellatge d’instal·lacions d’alta tensió. 

 

El model de les cel·les és de la gamma CGM del fabricant ORMAZABAL, que té un 

aïllament integral de SF6, i 36KV. Les característiques principals de les quals es 

resumeixen en la taula següent, extreta del catàleg del fabricant: 

 

 

 

Les cel·les que hi haurà dins la sala destinada a la ubicació d’aquestes seran les 

següents: 

 

Cel·la de mesura: Aquesta cel·la incorpora sis transformadors de tensió i sis 

transformadors d’intensitat, que alimenten els dos equips tarificadors tant el d’energia 

entregada a la xarxa com el d’energia consumida. 

 

• Transformadors de tensió:  

Tensió nominal: 36KV 

Tensió al secundari: 110V/√3 

Potència: 25VA 

Classe de precisió: 0,2 

• Transformadors d’intensitat:  

Intensitat del primari: 250A  

Intensitat del secundari: 5A  

Classe de precisió: 0,5 

Protecció: 5P20 
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Fotografia dels transformadors de intensitat i tensió 

 

Cel·la de protecció general: Aquesta cel·la incorpora un interruptor automàtic i un 

seccionador amb connexió a terres. El model és el CGM-CMV-36 d’ ORMAZABAL.  

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’INTERRUPTOR AUTOMÀTIC: 

 

L’interruptor té les següents característiques: 

 

Els interruptors seleccionats per a la protecció del transformador de cadascun dels 

centres, degut a la intensitat nominal que haurà de suportar l’embarrat s’ha escollit el 

model amb la intensitat assignada de 630A, el qual com es pot veure a la taula anterior 
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extreta del catàleg del fabricant, i per tant els paràmetres que van assignats a aquesta 

característica són: 

 

Intensitat assignada: 630A 

Intensitat de curta durada (3s): 20KA 

Capacitat de tancament: 50KA 

Capacitat de ruptura: 20KA  

 

Aquest interruptor estarà controlat per una unitat de protecció electrònica anomenada 

ekorRPS, aquesta unitat presenta les següents característiques: 

 

Protecció: 

• 50-51/50N-51N Sobreintensitats de fase i neutre: 

Aquestes proteccions tenen com a objectiu desconnectar l’interruptor general 

en cas de produir-se un defecte a la xarxa. La detecció es farà mitjançant tres 

transformadors d’intensitat col·locats per sota de l’interruptor general. 

Disposen de les corbes de dispar Normalment inversa, Molt inversa i 

extremadament inversa. El dispar pot ésser instantani o bé temporitzat. 

 

• 67/67N Sobreintensitats direccionals: 

Aquest relè determina la direcció del flux de potència, i ordena el dispar de 

l’interruptor en cas de determinar el sentit contrari de la falta 

 

• 59 Sobretensió: 

Provocarà el dispar en cas de un augment notable de la tensió que representi 

un 110% de la tensió nominal, el dispar es produirà en un temps de 0,5s. 

Aquesta protecció s’alimentarà de dos dels transformadors de tensió situats 

per sobre de l’interruptor general. 

 

• 27 Mínima tensió:  

Provocarà el dispar sempre que la tensió sigui inferior al 85% de la tensió 

nominal. El dispar es produirà en un temps de 0,5s. Aquesta protecció 

s’alimentarà dels tres transformadors de tensió situats abans de l’interruptor 

general 
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• 81 Màxima i mínima freqüència: 

Aquesta protecció ordenarà el dispar de l’interruptor general quan la 

freqüència sigui inferior a 49Hz i superior a 51Hz. El dispar es produirà en un 

temps de 0,5s. Aquesta protecció s’alimentarà de 2 dels transformadors de 

tensió situats per sobre de l’interruptor general. 

 

• 64 Màxima tensió homopolar: 

Aquesta protecció ordenarà el dispar de l’interruptor general quan es presenti 

un defecte entre fase i terra. El dispar es produirà en un temps de 0,5s. 

Aquesta protecció s’alimentarà dels 3 transformadors de tensió situats per 

sobre de l’interruptor general. 

 

• 79 Reenganxament: No s’utilitzarà 

 

A més aquesta unitat disposa d’un sistema de control i supervisió de l’interruptor 

informant al panell local o bé transmetre la informació a distància mitjançant els 

sistemes de comunicació dels quals disposa, MODBUS RTU, DNP3.0... 

També pot realitzar mesures de 30 paràmetres elèctrics inclosos tensió, 

intensitat, potència i energia. A més disposa de registre de successos i informe 

de faltes, determina la distància d’una falta, i pot realitzar gràfics cronològics. 

 

Aquesta unitat de control anirà col·locada en un quadre elèctric de les mateixes 

característiques constructives que les cel·les de transformació, sobre de la cel·la 

de protecció general a la qual està associada. 

 

Fotografia de la unitat de protecció ekorRPS 
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Les corbes següents són les que defineixen el comportament del relè de protecció: 

 
 
 
 

 
 

Aquest sistema de control disposa de tres captadors toroïdals i tres transformadors de 

tensió, els quals tenen les següents especificacions tècniques: 

 

• Transformadors de tensió:  

Tensió nominal: 36KV 

Tensió al secundari: 110V/√3 

Potència: 50VA 

Classe de precisió: 3P 
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• Transformadors d’intensitat:  

Intensitat del primari: 250A  

Intensitat del secundari: 1A  

Classe de precisió: 0,2 

Protecció: 5P10 

 

Apart del dispar manual que incorpora l’interruptor, i del dispar provocat pel 

sistema de control de l’interruptor, també es podrà provocar el dispar a distància 

des de la subestació transformadora, també anomenat “Teledispar”, que actuarà 

sobre la bobina de desconnexió de l’interruptor. 

 

• Cel·la de protecció: N’hi haurà tres, una per cada línia provinent del parc, i una 

per la protecció del transformador de serveis auxiliars. Aquesta cel·la incorpora 

un interruptor automàtic i un seccionador amb connexió a terres. El model és el 

CGM-CMP-V-36 d’ ORMAZABAL, les característiques tècniques del qual s’han 

detallat a la pag 66. 

 

El sistema de protecció que controla l’interruptor és el relè digital RPGM, que 

també s’utilitza als centres de transformació del parc. En aquest punt, però, s’han 

de distingir les dues línies que venen del parc, ja que el relè serà el mateix model, 

però no els captadors toroïdals que l’alimenten. En la línia L3, degut a la intensitat 

nominal de la línia, que és superior a 100A, els captadors que s’hauran de 

col·locar a l’embarrat són el model CT-B, que permeten una regulació de 50 a 

1000A. 

 

En la línia L5 i en la protecció del transformador de serveis auxiliars els captadors 

seran el model CT-A que permeten una regulació entre 5 i 100A. 

 

Pel que fa al circuit de control de l’interruptor es farà a una tensió de 48VDC, 

aquesta tensió s’aconseguirà a través d’un sistema amb bateria i carregador.  

 

• Cel·la de sortida: La companyia FECSA-ENDESA obliga a col·locar un dispositiu 

de seccionament en els punts de derivació principals, en el nostre cas no 

col·locarem dispositius de telecomandament ni seccionadors en càrrega, ja que 
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la subestació que construirà la companyia ja portarà aquests elements. La cel·la 

de sortida serà una cel·la de seccionament amb posada a terra, el model serà el 

CGM-CML-36 del fabricant ORMAZABAL, les característiques de la cel·la són les 

mateixes que les de tota la gamma CGM de 36KV detallades a l’ inici d’aquest 

apartat. 

 

• Equip comptador: D’aquests elements n’hi haurà dos, un pel comptatge d’energia 

generada, tant activa com reactiva, i un altre pel comptatge d’energia absorbida 

en el cas que es produeixi un aturada total del parc.  

 
Aquest element serà el model ZMQ 202 CTSAT.4f60 del fabricant Landis & Gyr.  

 

Cal dir que la selecció dels transformadors d’intensitat i de tensió seleccionats 

està condicionada a la normativa de la companyia FECSA-ENDESA, que exigeix 

unes determinades característiques generals, i en funció del tipus de circuit 

expressades al Plec de condicions tècniques del present projecte. Per tant els 

transformadors de tensió tindràn una tensió al secundari de 110V/√3 i una 

potència de 25VA, els transformadors de intensitat seràn de 5A, la precisió de la 

mesura és de classe 0,2S en activa i de 1 per a la reactiva.  

 

Els equips tarificadors estaran ubicats en un quadre de 500x600x120 juntament 

amb un transformador de 50VA 230/24Vac per a l’alimentació auxiliar d’aquests. 

Al mateix quadre hi haurà un módem connectat als equips tarificadors. En el 

mateix quadre hi haurà les regletes de verificació que han de permetre la mesura 

de comprovació amb aparells externs, així com connectar i desconnectar els 

circuits de tensió i intensitat per poder intervenir sense perill. També ha de poder 

evitar possibles curtcircuits a la banda del comptador, per això s’hi col·locaran 

uns separadors. 
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Comptador ZMQ 202 CTSAT.4f60 

 

PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS ATMOSFÈRIQUES: 

Com ja s’ha dit anteriorment les proteccions contra sobre tensions estan classificades 

segons el nivell d’exigència al qual estan sotmeses, són els següents: 

 

• Classe A: Són el parallamps o auto vàlvules clàssics. 

• Classe B: Són descarregadors destinats a descarregar intensitats molt elevades, 

provocades per l’impacte de llamps, aquestes intensitats van de 5KA a 50KA. 

Per descarregar sobretensions de la categoria IV segons la norma IEC 61312. 

• Classe C: Destinats a la protecció contra sobretensions en instal·lacions fixes, 

amb intensitat nominal de descàrrega de 5KA. Per descarregar sobretensions de 

la categoria III segons la norma IEC 61312. 

• Classe D: Destinats a la protecció d’instal·lacions fixes o mòbils, amb intensitat 

nominal de descàrrega de 5KA. Per descarregar sobretensions de la categoria II 

segons la norma IEC 61312. 

 

En el nostre cas es col·locaran secundari del transformador, a la banda de 25000V, tres 

descarregadors de classe B, amb una intensitat nominal de 20KA, i una tensió mínima 

d’encebament de 45,5KV 

 

L’edifici de control estarà alimentat elèctricament mitjançant un transformador de 50KVA 

del tipus ONAN, amb connexió Dyn11, que adaptarà la tensió de 25000V de la xarxa 

interna del parc a 400V per poder fer funcionar els elements de control del centre. Aquest 

transformador estarà col·locat fora de l’edifici, per tant és un transformador d’intempèrie, 
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això si, tancat per protegir les persones de contactes accidentals mitjançant una gàbia 

metàl·lica. 

 

ELEMENTS DE SEGURETAT 

  

Les portes d’accés a la sala de control portaran les senyalitzacions triangulars típiques 

del risc elèctric segons les dimensions i colors de la recomanació AMYS 1410 CE-14, i 

portaran escrit “ALTA TENSIÓ RISC ELÈCTRIC” 

 

En les portes i pantalles es col·locarà el senyal triangular de “RISC ELÈCTRIC” segons 

les dimensions i colors de la recomanació AMYS 1410 CE-14. 

 

Les cel·les també portaran un adhesiu triangular de “RISC ELÈCTRIC” de fàbrica. 

 

Si en els propis aparells de maniobra no hi figuren les instruccions d’ús, hi haurà d’haver 

un cartell al centre indicant-les. 

 

Els aparells de maniobra estaran identificats amb el número que els correspon a la seva 

posició al circuit. 

 

El centre estarà equipat amb una banqueta aïllant per a la realització d’operacions de 

maniobra en AT. 

 

En un lloc ben visible es col·locarà un cartell amb les instruccions de primers auxilis en 

cas d’accident, es referirà a la respiració boca a boca i massatge cardíac, la mida que 

haurà de tenir serà de com a mínim d’un UNE A3. 

 

INSTAL·LACIÓ DE BT 

 

La tensió a la instal·lació interior de l’ edifici, concretament la part de baixa tensió, que és 

alimentada pel transformador de serveis auxiliars, serà de 400V, encara que la majoria 

de les línies seran monofàsiques a 230V. 
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Per tant aquesta instal·lació complirà les instruccions tècniques complementàries del 

REGLAMENT ELECTROTÈCNICA DE BAIXA TENSIÓ. 

 

• Línia general: Aquesta línia anirà des del transformador de serveis auxiliars fins 

al quadre general, tal com marca el plànol 8 EDIFICI DE CONTROL, aquesta 

serà una línia trifàsica més neutre, el qual sorgirà del punt d’estrella del 

transformador de serveis auxiliars . La tensió que portarà aquesta línia serà de 

400V a 50Hz. 

 

Aquesta línia serà directament soterrada a una profunditat de 0,8m, i s’instal·larà 

tal i com dicta la ITC-BT-07 referent a xarxes de distribució en BT subterrànies. 

El cable serà d’una secció de 16mm2 amb aïllament de PVC 0,6/1KV, la secció 

del neutre serà de 10mm2. 

 

• Circuits interiors: Els cables emprats per la instal·lació de baixa tensió de l’edifici 

de control seran de coure amb coberta de PVC amb un aïllament de  0,6/1KV no 

propagadors de la flama. La secció dels cables estarà determinada segons el 

càlcul respecte la caiguda de tensió màxima que podrà ser del 3% en circuits 

monofàsics, i del 5% en circuits trifàsics al final de línia. Veure l’apartat LÍNIES 

DE BAIXA TENSIÓ de la MEMÒRIA DE CÀLCULS. 

 

La instal·lació d’aquests circuits es farà sota tub, els trams verticals, enquestats 

a la paret, i per sobre unes canals metàl·liques col·locades sobre el fals sostre 

de plaques de guix, també sota tub. Sempre es respectaran les indicacions de 

les ITC-BT-20 i 21 referents als sistemes d’instal·lació i canals protectores en 

instal·lacions interiors respectivament. 

 

• Enllumenat exterior (L1C): Aquest tipus d’enllumenat té la funció principal 

d’il·luminar l’entorn de l’edifici de control, està format per 4 focus d’halogenurs 

metàl·lics de 400W, col·locats un a cada cantonada de l’edifici de control, el 

coeficient de simultaneïtat que s’ha escollit és 1, ja que sempre funcionaran a la 

vegada, i el factor d’utilització també serà 1,8 ja que en el moment de 

l’arrencada el consum sòl ésser més gran que durant el funcionament normal. La 

línia serà monofàsica amb una secció de 2,5mm2, estarà protegida mitjançant un 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 83 
 

interruptor magneto tèrmic de 10 A, i una protecció diferencial de 40A amb 

sensibilitat de 30mA, que serà compartida amb la línia d’enllumenat de control i 

vestidors (L2C). (Veure plànol 8 PLANTA EDIFICI DE CONTROL) 

 

La instal·lació elèctrica de l’enllumenat exterior complirà les prescripcions 

tècniques que dicta la ITC-BT-09. 

 

• Enllumenat control i vestidors (L2C): Aquesta línia està formada per 3 pantalles 

de 4 tubs fluorescents de 58W cadascuna, col·locades de manera que a la sala 

de control hi ha dues de les pantalles i al vestidor n’hi ha una. El coeficient de 

simultaneïtat serà 1, ja que és molt probable que funcionin a la vegada. La línia 

serà monofàsica amb una secció de 1,5mm2. Pel que respecta al factor 

d’utilització també es considera el valor unitari ja que els equips d’arrencada de 

les pantalles seran electrònics i per tant  no disposaran de reactàncies que fan 

augmentar el corrent consumit en el moment d’arrencada. Aquesta línia estarà 

protegida contra sobreintensitats mitjançant un interruptor magneto tèrmic de 10 

A, i una protecció diferencial de 40A amb sensibilitat de 30mA, que serà 

compartida amb la línia d’enllumenat exterior (L1C) (Veure plànol 8 PLANTA 

EDIFICI DE CONTROL) 

 

• Enllumenat cel·les (L3C): Aquesta línia també està formada per 3 pantalles de 4 

tubs fluorescents de 58W cadascuna. Les línies seran monofàsiques amb una 

secció de 1,5mm2. El coeficient de simultaneïtat serà 1, ja que funcionaran a la 

vegada. Pel que respecta al factor d’utilització també es considera el valor unitari 

ja que els equips d’arrencada de les pantalles seran electrònics i per tant  no 

disposaran de reactàncies que fan augmentar el corrent consumit en el moment 

d’arrencada. Aquesta línia estarà protegida contra sobre intensitats mitjançant un 

magneto tèrmic de 10A amb un poder de tall de 10KA, corba C i contra fugues a 

terra mitjançant un interruptor diferencial de 40A amb sensibilitat de 30mA 

compartit amb la línia d’enllumenat d’emergència (L4C). (Veure plànol 8 PLANTA 

EDIFICI DE CONTROL) 
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• Enllumenat d’emergència (L4C): Aquest tipus d’enllumenat té la funció principal 

d’il·luminar les sortides de l’edifici per l’evacuació segura de les persones en cas 

que es produeixi una fallida elèctrica o caiguda de tensió de més del 70%. 

 

Només podrà estar alimentada per fonts d’energia pròpies de la instal·lació, i 

només en el cas de ser una instal·lació alimentada amb bateries o aparells 

autònoms automàtics es podrà alimentar de fonts externes a la instal·lació. 

Haurà de tenir una autonomia d’una hora com a mínim. 

 

Aquest tipus d’il·luminació serà d’encesa instantània, i cada línia estarà 

protegida per un interruptor automàtic magneto tèrmic de 10A com a màxim, i 

amb corba C i poder de tall de 10KA. La línia serà monofàsica amb una secció 

de 1,5mm2. Cada línia d’enllumenat no pot portar més de 12 elements. 

 

En el nostre cas seran llums fluorescents amb una potència de 25W per 

element. Amb una disposició que inclou quatre llums d’emergència en una sola 

línia, aquests llums estaran col·locats tal com es pot observar al plànol 8 

PLANTA EDIFICI DE CONTROL.  

 

• Endolls sala de control i cel·les (L5C, L6C, L7C): Hi haurà dues línies dues línies 

destinades a endolls dins la sala de control i una per a la sala de cel·les, 

cadascuna d’aquestes línies estarà formada per 6 endolls del tipus SHUCKO, 

que inclou presa de terra (Base 16A, 2p+T). Les seccions dels cables seran de 

2,5mm2, ja que no poden ésser inferiors segons la ITC-BT-25, i han estat 

calculades a l’apartat LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ de la MEMÒRIA DE 

CÀLCULS. Els coeficients de simultaneïtat escollits són els determinats per la 

ITC-BT-25, factor d’utilització de 0,2 i de simultaneïtat de 0,25, la qual cosa vol 

dir que de la potència de cadascun dels endolls se n’utilitzarà el 20 % i de la línia 

d’endolls només el 25% estaran en funcionament a la vegada. Cadascuna 

d’aquestes línies estarà protegida contra sobre intensitats mitjançant un magneto 

tèrmic de 10A amb un poder de tall de 10KA amb corba C i contra fugues a terra 

mitjançant un interruptor diferencial de 40A amb sensibilitat de 30mA compartit. 
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• Climatització (L8C): Aquesta línia estarà destinada a l’alimentació de l’aparell de 

climatització de la sala de control, la secció del cable serà de 6mm2 ja que 

segons la ITC-BT-25 no pot ésser inferior i segons els càlculs realitzats a la 

MEMÒRIA DE CÀLCULS amb la secció de 6mm2 n’hi ha prou per suportar el 

corrent de la línia, obtenint una caiguda de tensió més que acceptable. El factor 

d’utilització serà igual a la unitat ja que es preveu que l’aparell pugui treballar a 

plena potència. La línia estarà protegida contra sobreintensitats mitjançant un 

magneto tèrmic de 40A amb un poder de tall de 10KA amb corba C i contra 

fugues a terra mitjançant un interruptor diferencial de 40A amb sensibilitat de 

30mA. 

 

• Escalfador elèctric (L9C): La línia L9C estarà destinada a l’alimentació de 

l’escalfador elèctric de 100l per a l’aigua calenta sanitària. La secció de la línia 

serà de 6mm2 i el factor d’utilització serà unitari ja que es preveu el 

funcionament a ple rendiment.  La línia estarà protegida contra sobreintensitats 

mitjançant un magneto tèrmic de 20A amb un poder de tall de 10KA amb corba 

C i contra fugues a terra mitjançant un interruptor diferencial de 40A amb 

sensibilitat de 30mA. 

 
• Alimentació comptadors i carregador de bateries (L10C): Aquesta línia estarà 

destinada a l’alimentació dels comptadors d’energia elèctrica a través d’un 

transformador de 230/24V de 50VA, i també a alimentar el carregador de 

bateries de 48VDC que a la vegada alimenta els circuits de control dels 

interruptors, situats en un quadre elèctric a la sala de cel·les. La secció 

necessària per aquesta línia serà de 2,5mm2. Aquesta línia estarà protegida 

contra sobreintensitats mitjançant un magneto tèrmic de 10A amb un poder de 

tall de 10KA amb corba C i contra fugues a terra mitjançant un interruptor 

diferencial de 40A amb sensibilitat de 30mA. Al quadre de comptadors s’hi 

instal·laran les regletes de verificació que han de permetre les tasques de 

verificació amb aparells de comprovació. També han de permetre connectar i 

desconnectar els circuits de tensió i els de corrent per intervenir sense perill. Per 

últim han de evitar curtcircuits a la banda dels comptadors, per això incorporaran 

separadors. 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 86 
 

INSTAL·LACIÓ DE TERRA 

 

El règim del neutre serà TT, la qual cosa vol dir que hi haurà un terra de servei, per a la 

connexió del neutre i un altre de protecció per connectar totes les carcasses metàl·liques 

i elements que puguin quedar sota tensió. La instal·lació de terra estarà formada per dos 

sistemes separats tal i com marca l’esquema de la pàgina següent extret del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

 

Instal·lació de terra 

 

El centre de control estarà construït de manera que en el seu interior presentarà una 

superfície equipotencial, per la qual cosa hi haurà una malla metàl·lica d’acer, formada 

per barres rodones de 4mm de diàmetre, amb els nusos electrosoldats, aquesta malla 

serà de 0,30x0,30m. Tot plegat anirà enterrat a 10cm de profunditat, i estarà connectat a 

la instal·lació de terra de protecció per dos punts mitjançant una barra de coure que serà 

de la mateixa secció que la malla i sobresortirà 50cm del terra del centre. 

 

Terra de protecció: 

A aquest sistema de terra s’ho connectaran les parts metàl·liques de la instal·lació, que 

habitualment no estan en tensió, però que poden estar-ho degut a avaries, com poden 

ésser els bastidors dels aparells de maniobra, els embolcalls metàl·lics de les cel·les, 

etc... 

 

Per fer-ho s’ha seleccionat la configuració 80-40/5/88, que està formada per 8 piques 

col·locades formant un rectangle de 8x4m, les piques són d’una longitud de 8m, i el 

diàmetre de 14mm, estan enterrades a 0,5m de profunditat. El conductor que les uneix 

és de coure nu de 50mm2 de secció. 
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Terra de servei: 

A aquest sistema s’hi connectaran el punt d’estrella del transformador així com els 

secundaris dels transformadors de mesura d’intensitat. 

Aquest terra ha de presentar una resistència inferior a 37Ω, la configuració utilitzada és 

la 5/62 formada per 6 piques de 2m enterrades a 0,5m de profunditat, la separació entre 

elles és de 3m i el diàmetre de les piques és de 14mm. El cable que les uneix és de 

coure nu de 50mm2, la línia de terra del neutre es realitzarà amb cable de 50mm2 de 

coure amb aïllament de 10KV de tensió d’assaig de curta durada (1 minut) i de 20KV a 

impulsos tipus llamp 1,2/50µs. 

 

ELEMENTS DE SEGURETAT 

  

 El REBT dicta a la seva ITC-BT-24 els sistemes de protecció contra contactes directes i 

indirectes. Les mesures que es prendran en la nostra instal·lació compliran el que 

descriu aquesta instrucció. 

 

• Protecció per aïllament de les parts actives mitjançant un recobriment que 

només es pot eliminar destruint-lo. 

• Protecció per mitjà de barreres o embolcalls de les parts actives, aquestes 

barreres hauran de poder suportar els esforços que marquen els graus de 

protecció exigits per la norma UNE 20.324. 

 

3.7.6. LÍNIES INTERIORS SOTERRADES 

 

La xarxa interna del parc té una tensió de 25000V, i està formada per 7 línies, 5 línies 

seran destinades al transport de l’energia dels centres de transformació al peu de cada 

aerogenerador cap al centre de control, on hi haurà les cel·les de mesura i protecció del 

parc. Una línia sortirà del centre de control cap a la subestació transformadora a 110KV. 

Totes aquestes línies es realitzaran amb cable d’alumini de 95mm2, del fabricant 

GENERAL CABLE, concretament el model HERSATENE W.B. RHZ1 amb pantalla H16, 

d’acord amb les especificacions de FECSA – ENDESA. Hi haurà una línia que 

alimentarà el transformador de serveis auxiliars que es realitzarà amb el cable del mateix 

model de 50mm2.  

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 88 
 

El tipus de rasa per on passaran els cables que uniran els aerogeneradors i els centres 

de control i transformació es farà respectant la normativa de la companyia FECSA–

ENDESA, tenint en compte el radi mínim de curvatura dels cables. 

 

    R = 10·(D+d) 

    R = 10·(34,5+28,1) = 626mm 

On: 

R = Radi de curvatura mínim 

D = Diàmetre del cable (mm) 

d =  Diàmetre del conductor (mm) 

 

Taula extreta del catàleg del fabricant GENERAL CABLE 

 

Totes les línies internes aniran soterrades tal com es pot observar en el plànol 6 RASES 

de la secció PLÀNOLS. 
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4. CÀLCULS 

 

4.1. CÀLCULS REFERENTS A L’ALTA TENSIÓ 

 

En aquest apartat es dimensionaran les línies d’alta tensió, el transformador, embarrats, 

etc...  que transportaran la producció del parc fins a la xarxa. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA XARXA: 

TENSIÓ 110KV 

CAIGUDA MÀXIMA DE TENSIÓ 2% 

COS φ 0,8 

COEFICIENT DE SIMULTANEÏTAT 1 

 

• INTENSITAT DE CURTCIRCUIT: 

 

U

Pcc
I CC

⋅
=

3
 

On: 

P=Potència de curtcircuit (MVA), dada facilitada per la companyia elèctrica propietària de 

la xarxa 

  

La potència de curtcircuit de la xarxa al punt d’interconnexió amb la línia de 110KV 

Vandellós –Tortosa  és de 1700 MVA.  

 

Per calcular la Icc màxima haurem de suposar el pitjor cas, que seria que el curtcircuit es 

produís al centre de control a l’embarrat de 25KV, per tant, si utilitzem el mètode de 

càlcul de intensitats de curtcircuit per impedàncies tenim les següents expressions: 

 

Reactància i resistència dels cables: 

 

CC xlX ⋅=  

ks

l
RC

⋅
=  
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 On: 

Xc = Reactància total del cable (Ω) 

xc = Reactància del cable extreta del catàleg del fabricant (Ω/Km) 

l = Longitud del cable (Km) 

Rc = Resistència del cable (Ω) 

s = Secció del cable (mm2) 

k = Conductivitat del conductor (m/Ω·mm2) 

 

Reactància i resistència dels transformadors: 

 

T

CC

T X
S

VU
Z ≈

⋅

⋅
=

100

2

sec  

TT ZR ⋅= 2,0  

On: 

ZT = Impedància del transformador (Ω) 

XT = Reactància del transformador (Ω) 

Usec = Tensió del secundari del transformador (KV) 

Vcc Tensió de curtcircuit (%) 

S = Potència aparent del transformador (MVA) 

RT = Resistència del transformador (Ω) 

 

Reactància i resistència dels generadors: 

 

GG X
S

XU
Z ≈

⋅

⋅
=

100

2

 

GG XR ⋅= 1,0  

On: 

ZG = Impedància del generador (Ω) 

U = Tensió nominal del generador (V) 

X = Reactància del generador (%) 

S = Potència aparent del generador (VA) 

XG = Reactància del generador (Ω) 

RG = Resistència del generador (Ω) 
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TAULA D'IMPEDÀNCIES DE LES LÍNIES 

LÍNIA TRAM 
REACTÀNCIA DEL 
CABLE (Ω/Km) X 

RESISTÈNCIA DEL 
CABLE (Ω/Km) R 

LONGITUD 
(Km) 

TENSIÓ 
(KV) 

IMPEDÀNCIA DE 
LA LÍNIA (Ω) 

L1  CT1-CT2 0,048 0,036 0,12 25 0,06 

L2  CT2-CT3 0,048 0,036 0,12 25 0,06 

L3  CT3-CC 0,045 0,034 0,11 25 0,06 

L4  CT4-CT5 0,048 0,036 0,12 25 0,06 

L5  CT5-CC 0,045 0,034 0,11 25 0,06 

L6 SA 0,004 0,003 0,01 25 0,01 

L7 CC-SUBESTACIÓ 0,800 0,602 2,00 25 1,00 

 

TAULA D'IMPEDÀNCIES DELS TRANFORMADORS 

ELEMENT DESCRIPCIÓ 
TENSIÓ 
(KV) 

Vcc 
(%) 

POTÈNCIA 
NOMINAL 
(MVA) 

REACTÀNCIA 
X (Ω) 

RESISTÈNCIA 
R (Ω) 

IMPEDÀNCIA 
(Ω) 

T1-T5 TRANSFORMADORS DISTRUBUCIÓ 25 6 2 0,018 0,004 0,02 

T0 TRANSFORMADOR SUBESTACIÓ 110 10,5 10 6,563 1,313 6,69 

TSA TRANSFORMADOR SA 25 4,5 0,05 0,151 0,030 0,15 

 

TAULA D'IMPEDÀNCIES DELS GENERADORS 

ELEMENT DESCRIPCIÓ TENSIÓ (V) REACTÀNCIA X (Ω) RESISTÈNCIA R (Ω) IMPEDÀNCIA (Ω) 

A1-A5 AEROGENERADORS 690 0,814 0,081 0,814 

 
Un cop calculades independentment totes les reactàncies i resistències dels components 

haurem d’operar d’acord amb el nostre circuit dibuixat a la pàgina següent, fent les 

operacions sèrie i paral·lel que corresponguin amb les reactàncies i resistències 

anteriorment calculades. 

 

Tot això ens servirà per dimensionar cadascuna de les proteccions que hi haurà tant als 

centres de transformació com al centre de control. 
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Llavors l’expressió que calcula la impedància mitjançant la resistència i la reactància és 

la següent:  

22

CCCCCC RXZ +=  

Per tant, la Icc en el punt esmentat serà: 

CC

CCS
Z

U
I

⋅
=

3
 

 
Cal distingir entre dues intensitats de curtcircuit la Icc dinàmica o de xoc, i la Icc simètrica 

o permanent, la ICCS  calculada anteriorment és aquesta última, l’expressió que les 

relaciona és la següent: 

kII CCSCCD ⋅⋅= 2  

On: 

ICCD = Intensitat de curtcircuit dinàmica (KA) 

ICCS = Intensitat de curtcircuit simètrica (KA) 

k = Constant que determinada  entre R i X,  en el nostre cas aquesta relació és de 0,54, 

el que determina un coeficient k, segons el gràfic que els relaciona,  de 1,25. 

 

 

Gràfic que relaciona el factor o coeficient k amb el quocient entre la resistència i la 

reactància en el punt del curtcircuit. 

 

R/X 

k 
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L’esquema de la pàgina 93 mostra el circuit del parc, on hi ha marcats els següents 

punts: 

 

Interconnexió = Curtcircuit a la xarxa de 110KV 

A = Curtcircuit  a l'entrada de la subestació transformadora (25000V) 

B = Curtcircuit a la sortida del centre de control L7(25000V) 

C = Curcircuit  a l’entrada del centre de control L3 (25000V) 

D = Curcircuit  a l’entrada del centre de control L5 (25000V) 

E = Curtcircuit a la sortida del centre de transformació CT3 

F = Curtcircuit a la sortida del centre de transformació CT2 

G = Curtcircuit a la sortida del centre de transformació CT1 

H = Curtcircuit a la sortida del centre de transformació CT4 

I = Curtcircuit a la sortida del centre de transformació CT5 

 

En el cas de produir-se un curtcircuit al centre de control, a l’embarrat de 25KV (punts 

B,C o D), la impedància de curtcircuit seria la resultant de les tres línies que conflueixen 

en aquest punt en paral·lel, d’aquesta manera la impedància de curtcircuit serà: 

 

Ω= 14,1CCZ  

 

Per tant la Icc simètrica o permanent en aquest punt serà: 

 

KAICCS 66,12
14,13

25
=

⋅
=  

 

La potència de curtcircuit en el punt indicat: 

 

MVAPCC 24,548366,1225 =⋅⋅=  

 

La intensitat de xoc o dinàmica serà: 

 

KAICCD 39,22225,166,12 =⋅⋅=  
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L’equació que relaciona la secció amb la intensitat de curtcircuit és la següent: 

 

222 sktIcc ⋅=⋅  

 

On: 

ICC = Intensitat de curtcircuit (A) 

t = Temps de durada d’un curtcircuit (s) 

k = coeficient definit pel tipus de material aïllant i les temperatures inicial i final en 

curtcircuit que aquest suporta, en el nostre cas l’aïllant és polietilè reticulat (XPLE) i el 

coeficient k segons la norma UNE 21.123 és 94,48. 

s = Secció del cable (mm2) 

 

Per tant la secció mínima per a la nostra instal·lació serà: 

 

27,94
48,94

5,019,12661
mm

k

tIcc
s =

⋅
=

⋅
=  

 

Tal i com es veurà a l’apartat  4.1.2 Dimensionament de les línies de 25000V, la 

intensitat nominal que hauran de suportar els cables és força baixa, per tant el que 

determinarà la secció del cable serà el límit tèrmic del material aïllant, i per tant segons 

l’expressió anterior la secció del cable haurà d’ésser igual o superior a 94,7mm2. La 

secció immediatament per sobre de 94,7mm2 és de 95mm2, el model escollit és el cable 

HERSATENE W.B. RHZ1 amb pantalla H16, del fabricant GENERAL CABLE. Aquest 

model és d’alumini, s’ha escollit aquest  tipus de conductor degut a que és més barat que 

els conductors de coure, com a contrapartida el conductor d’alumini ha de ser de secció 

més gran per portar la mateixa potència. 
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La forma i les dades del circuit es poden veure al següent esquema: 
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4.1.1. DIMENSIONAMENT DE L’EMBARRAT DE 25000V 

 

Els embarrats dels centres de transformació i els del centre de control estan formats 

mitjançant cel·les modulars connectades. Són el model CGM de SF6 del fabricant 

Ormazabal. 

 

Les característiques principals de l’embarrat de 25000V són les següents: 

 

Intensitat nominal: 630A 

Límit tèrmic: 20KA durant 3 segons 

Límit electrodinàmic: 50KA 

 

Per tant s’ha demostrar que l’embarrat suporta aquestes característiques, això es fa 

comprovant el conductor mitjançant tres sistemes: 

 

o COMPROVACIÓ PER DENSITAT DE CORRENT: 

 

L’objectiu d’aquesta comprovació és determinar que el conductor és capaç de 

conduir la intensitat nominal sense sobrepassar la densitat de corrent màxima en 

règim permanent. El fabricant ORMAZABAL garantitza que aquestes cel·les estan 

fabricades  d’acord amb la normativa vigent i per tant compleixen aquesta condició. 

 

o COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ ELÈCTRODINÀMICA: 

 

Segons la ITC-MIE-RAT 5, la resistència mecànica de l’embarrat haurà de complir, 

en cas de curtcircuit la següent expressió: 

 

Wd

LICCS

⋅⋅

⋅
≥
60

max
22

δ  
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On: 

δmax = Valor de la càrrega de ruptura de tracció del material en cas de curtcircuit  

Iccp = Intensitat de curtcircuit permanent o simètrica (KA) 

L = Separació longitudinal entre suports (cm) 

d = Separació entre fases (cm)  

W = Mòdul resistent dels conductors ( cm3) 

 

Com que aquestes cel·les han estat fabricades sota la normativa vigent pel fabricant 

ORMAZABAL, es garanteix el compliment d’aquesta expressió. 

 

o COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ TÈRMICA A CURTCIRCUIT 

 

La intensitat màxima admissible en curcircuit a l’embarrat és: 

 

t

T
SIcc

∆
⋅⋅= α  

 

On: 

Icc = Intensitat de curtcircuit en valor eficaç (KA) 

a = Constant que depèn del material de l’element conductor, 13 pel coure i 8,5 

per l’alumini. 

S = Secció de la barra (mm2) 

∆T = Increment de temperatura del conductor, inicialment considerat a 

temperatura ambient, es sol utilitzar 180ºC (ºC) 

t = Temps  màxim que el conductor suportaria el curtcircuit (s) 

 

Com en les comprovacions anteriors, ja que les cel·les han estat fabricades sota la 

normativa vigent es garanteix que l’embarrat suporta la intensitat de curtcircuit de 

16KA durant 1 segon. 
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4.1.2. DIMENSIONAMENT DE LES LÍNIES DE 25000V 

  

Pel correcte dimensionament de les línies haurem de calcular la intensitat que hi 

circularà, i determinar la secció del cable en funció d’aquesta, i un cop determinada la 

secció haurem de comprovar que la caiguda de tensió sigui baixa o que entri dins dels 

límits que estableix la normativa.   

 

• INTENSITAT NOMINAL: 

 

U

S
I �OM

⋅
=

3
 

On: 

S=Potència aparent (KVA) 

U=Tensió nominal 

 

• CAIGUDA DE TENSIÓ: 

 

)2(
3

s

Il
U �OM⋅⋅⋅

=∆
ρ

 

 

On: 

s=Secció del cable (mm2) 

l=Longitud del cable (m) 

ρ=Resistivitat del conductor (Ω·mm2/m) 
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Aplicant aquestes expressions obtenim els resultats que es mostren en la taula següent: 

 

LÍNIES INTERNES 

LÍNIA TRAM 
TENSIÓ 
(V) 

INTENSITAT 
(A) 

POTÈNCIA 
APARENT 
(KVA) 

NUM. 
FASES 

LONGITUD 
(m) 

SECCIÓ 
(mm2) 

∆TENSIÓ 
(%) 

∆TENSIÓ 
(V) 

L1 CT1-CT2 25000 38,6 1670 3 120 95,0 0,0 2,4 

L2 CT2-CT3 25000 77,1 3340 3 120 95,0 0,0 4,8 

L3 CT3-CC 25000 115,7 5010 3 112 95,0 0,0 6,8 

L4 CT4-CT5 25000 38,6 1670 3 120 95,0 0,0 2,4 

L5 CT5-CC 25000 77,1 3340 3 112 95,0 0,0 4,5 

L6 SA 25000 1,2 50 3 10 50,0 0,0 0,0 

L7 CC-CT 25000 192,8 8350 3 2000 95,0 0,8 200,9 

 

Si  tenim en compte la caiguda de tensió màxima de les línies (també s’ha tingut en 

compte la caiguda de tensió en les línies de transport en baixa tensió, des dels 

aerogeneradors fins als centres de transformació), obtenim el següent resultat: 

 

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA 
A LA SUBESTACIÓ (%) 

 1,2 

  
 

Actualment la reglamentació sobre la qualitat de l’energia dels aerogeneradors està 

publicada al BOE, Ordre del 11 de setembre de 1985, en la qual es regulen qüestions 

com el factor de potència, que no pot ésser inferior a 0,86, limita la caiguda de tensió al 

punt de connexió al 2% de la tensió nominal. 
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4.1.3. DETERMINACIÓ DE LES PROTECCIONS 

 

Segons la ITC-MIE-RAT 09 la ubicació del parc pertany a una zona amb un índex de 

freqüència de tempestes mig, entre 7 i 9. Els nivells d’aïllament nominals que contempla 

la ITC-MIE-RAT 12 a l’apartat 1 són els següents: 

 

� Grup A: 1KV<U<52KV 

� Grup B: 52KV≤U<300KV 

� Grup C: 300KV≤U 

 

Segons aquesta classificació el nivell d’aïllament de la nostra instal·lació serà del grup A. 

Dins d’aquest grup la tensió d’aïllament que és superior a la nostra tensió nominal és la 

de 36KV. La mateixa instrucció estableix diferents nivells d’aïllament en el cas de 

tensions a impulsos del tipus llamp com es pot veure a la taula següent: 

 

TENSIÓ MÉS 

ELEVADA PEL 

MATERIAL 

TENSIÓ SUPORTADA NOMINAL A 

IMPULSOS TIPUS LLAMP 

TENSIÓ NOMINAL SUPORTADA DE 

CURTA DURADA A FREQÜÈNCIA 

INDUSTRIAL 

KV eficaços 
Lista 1 

(KV cresta) 

Llista 2 

(KV cresta) 
KV eficaços 

3,6 20 40 10 

7,2 40 60 20 

12 60 75 26 

17,5 75 95 36 

24 95 125 50 

36 145 170 70 

 

Tots els elements que componen la instal·lació de 25KV han estat seleccionats amb un 

aïllament de 36KV, una tensió màxima a impulsos del tipus llamp de 170KV, una tensió 

nominal de curta durada a freqüència industrial de 70KV. 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 101 
 

Les característiques de les proteccions que haurem de posar hauran de tenir les 

següents característiques: 

 

Un U1 U2 In (A) 

36 170 70 38,6 
 

Característiques del les proteccions de 25KV dels centres de transformació individuals 

 

LÍNIA Un U1 U2 In (A) 

L3 36 170 70 115,7 
L5 36 170 70 77,1 
L6 36 170 70 1,2 
L7 36 170 70 192,8 

 

Característiques del les proteccions de 25KV del centre de control 

 

Un = Tensió més elevada pel material (KV) 

U1 = Tensió suportada nominal a impulsos del tipus llampec (KV) 

U2 = Tensió suportada nominal de curta durada a freqüència industrial (KV) 

In = Intensitat nominal (A) 

 

• INTENSITAT NOMINAL: 

 

o Secundari dels transformadors de 2000KVA: 

 

A
U

S
I�OM 6,38

253

1670

3
=

⋅
=

⋅
=  

 

o LÍNIES L3, L5,L6 I L7: 

ALI�OM 7,115
253

5010
)3( =

⋅
=  

ALI�OM 1,77
253

3340
)5( =

⋅
=  

ALI�OM 2,1
253

50
)6( =

⋅
=  
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ALI�OM 8,192
253

8350
)7( =

⋅
=  

 

Les cel·les escollides per la protecció dels centres de transformació són del fabricant 

ORMAZABAL, formen part de l’aparellatge secundari. El model és el CGM amb aïllament 

de SF6 i una tensió nominal de 36KV. 

 

Pel què fa a les proteccions  s’ha escollit la protecció contra sobre intensitats i curtcircuits 

mitjançant una cel·la amb inetrruptor automàtic (CGM-CMP-V-36) acompanyat d’un 

sistema de detecció mitjançant transformadors d’intensitat toroidals, el qual permet la 

regulació d’intensitat entre 5 i 100A. El model de control és el RPGM, i els captadors 

toroidals que permeten aquesta regulació són els CT-A.  

 

Les cel·les escollides per la protecció de les línies al centre de control són el mateix 

model que en els centres de transformació. Les proteccions seleccionades també son les 

mateixes, el relè digital de control de l’interruptor RPGM, però mentre que per una 

banda, concretament la línia L3, els captadors toroidals seran el model CT-B, que 

permeten una regulació entre 50 i 1000A, per l’altra, la protecció de la línia L5 

s’alimentarà de captadors toroidals del model CT-A, amb la regulació de 5 a 100A.  

 

Per la protecció general del centre s’ha escollit un sistema una mica més complex i 

complet, format per un interruptor automàtic combinat amb una unitat de protecció 

anomenads ekorRPS, la qual disposa de les funcions de protecció següents:  

 

50-51: Sobreintensitats entre fases 

50N-51N: Sobreintensitats entre fase i terra i fugues a terra 

67/67N: Sobreintensitats direccionals 

   59: Sobretensió 

  27: Mínima tensió 

  81: Màxima i mínima freqüència 

  64: Màxima tensió homopolar 

46-47: Desequilibri 

79: Reenganxament 
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En el nostre cas es connectaran els relès següents: 50-51, 50N-51N, 67-67N, 59, 27, 81 

i  64. 

 

RELÈS DE PROTECCIÓ 

 

• RPGM 

 

L’RPGM està format pels següents elements: 

 

Captadors toroidals:  

Tres captadors toroidals per alimentar el relè i al mateix temps indicar la 

intensitat que circula per cadascuna de les fases i/o terra. 

 

Disparador biestable: 

Disparador electromecànic de baix consum que amb un petit impuls 

desencadena l’obertura de l’interruptor. 

 

Relè digital: 

Relè que incorpora els dispositius d’ajust de les proteccions, i els 

microinterruptors de selecció de la corba i els de inhibició del relès i la unitat de 

senyaització de causa de dispar i estat. 

 

Característiques del dispar: 

Proteccions contra sobreintensitats de fase i fugues a terra: Famílies de curva 

(CEI-255) normalment inversa, molt inversa, i extremadament inversa i a temps 

definit, amb 16 curves en cada família. 

 

Proteccions contra curtcircuits entre fases i entre fase i terra: Temps de dispar 

comprès entre 0,05 i 2,5s. 

 

Rang d’aplicació: 

Intensitat de regulació de fase: 

De 5 a 100A amb captadors toroidals CT-A 

De 50 a 1000 amb captadors toroidals CT-B 
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Intensitat llindar de curtcircuit entre fases: De 3 a 20 vegades la intensitat de 

regulació de fase. 

Corrent de regulació homopolar: Del 10% al 80% de la intensitat de regulació de 

fase. 

Intensitat llindar de curtcircuit a terra: De 3 a 20 vegades la intensitat de 

regulació homopolar.  

 

Alimentació:  

Autoalimentat a través dels captadors toroidals a partir dels 5A de corrent de 

fase. Existeix un mòdul d’alimentació de 220Vca per alimentar-lo per nivells 

menors a 5A. 

 

Senyalització de dispar: 

Disposa d’indicadors per discriminar la causa del dispar: Sobreintensitat de fase, 

curtcircuit entre fases, fugues a terra, curtcircuit entre fase i terra, i dispar extern. 

 

Altres característiques: 

Intensitat tèrmica/Intensitat dinàmica: 20/50KA 

Temperatura de funcionament: de -10ºC a 60ºC 

Dispar extern: Contacte lliure de tensió (termòstat, contacte auxiliar, etc...) 

Assajos mecànics i compatibilitat electromagnètica (CEI-255 i CEI-801) en el seu 

nivell més exigent. 

Freqüència nominal: 50Hz  ±10%   

 

• EkorRPS: 

 

50-51/50N-51N Sobreintensitats de fase i neutre: 

Aquestes proteccions tenen com a objectiu desconnectar l’interruptor general 

en cas de produir-se un defecte a la xarxa. La detecció es farà mitjançant tres 

transformadors d’intensitat col·locats per sota de l’interruptor general. 

Disposen de les corbes de dispar Normalment inversa, Molt inversa i 

extremadament inversa. El dispar pot ésser instantani o bé temporitzat. 
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67/67N Sobreintensitats direccionals: 

Aquest relè determina la direcció del flux de potència, i ordena el dispar de 

l’interruptor en cas de determinar el sentit contrari de la falta 

 

59 Sobretensió: 

Provocarà el dispar en cas de un augment notable de la tensió que representi 

un 110% de la tensió nominal, el dispar es produirà en un temps de 0,5s. 

Aquesta protecció s’alimetarà de dos dels transformadors de tensió situats 

per sobre de l’interruptor general. 

 

27 Mínima tensió:  

Provocarà el dispar sempre que la tensió sigui inferior al 85% de la tensió 

nominal. El dispar es produirà en un temps de 0,5s. Aquesta protecció 

s’alimentarà dels tres transformadors de tensió situats abans de l’interruptor 

general 

 

81 Màxima i mínima freqüència: 

Aquesta protecció ordenarà el dispar de l’interruptor general quan la 

freqüència sigui inferior a 49Hz i superior a 51Hz. El dispar es produirà en un 

temps de 0,5s. Aquesta protecció s’alimentarà de 2 dels transformadors de 

tensió situats per sobre de l’interruptor general. 

 

64 Màxima tensió homopolar: 

Aquesta protecció ordenarà el dispar de l’interruptor general quan es presenti 

un defecte entre fase i terra. El dispar es produirà en un temps de 0,5s. 

Aquesta protecció s’alimentarà dels 3 transformadors de tensió situats per 

sobre de l’interruptor general. 

 

79 Reenganxament:No s’utilitzarà 

 

A més aquesta unitat disposa d’un sistema de control i supervisió de l’interruptor 

informant al panell local o bé transmetre la informació a distància mitjançant els 

sistemes de comunicació dels quals disposa, MODBUS RTU, DNP3.0... 
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També pot realitzar mesures de 30 paràmetres elèctrics inclosos tensió, 

intensitat, potència i energia. A més disposa de registre de successos i informe 

de faltes, determina la distància d’una falta, i pot realitzar gràfics cronològics. 

 

Aquesta unitat de control anirà col·locada en un quadre elèctric de les mateixes 

característiques constructives que les cel·les de transformació, sobre de la cel·la 

de protecció general a la qual està associada. 

 

Fotografia de la unitat de protecció ekorRPS 

 

Aquí es pot veure un gràfic de les corba de dispar per la protecció de 

sobreintensitats i curtcircuit homopolar d’un relè RPGM ajustat a 40,5A: 

 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 107 
 

Aquest és el gràfic de la corba de dispar per sobreintensitats i curtcircuits de fase 

del mateix relè ajustat a 22A: 
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4.2. CÀLCULS REFERENTS A LA BAIXA TENSIÓ  

 

L’ REBT, concretament a la ITC-BT-25 “Instalaciones interiores en viviendas”, determina la 

potència màxima per cadascun dels circuits, la potència de cada endoll, el nombre màxim 

d’endolls per líia, factors d’utilització, etc...La taula següent és extreta d’aquesta instrucció: 

 

Aquesta taula s’ha tingut en consideració per la determinació del nombre d’endolls i la 

potència de cada línia, així com els factors d’utilització i simultaneïtat. 

 

Per tant la intensitat de cada circuit es calcularà de la següent manera: 

 

FuFsI�I a ⋅⋅⋅=  

On: 

N = Nombre de receptors 

Ia = Intensitat prevista per receptor (A) 

Fs = Factor de simultaneïtat que relaciona els receptors connectats amb el total de receptors 

del circuit 

Fu = Factor d’utilització de la potència màxima del receptor 

 

Pel dimensionament de la secció de les línies de BT, primer de tot calcularem la intensitat de 

curtcircuit que hi haurà al secundari del transformador de serveis auxiliars, per poder 

assegurar que el cable escollit suportarà aquest corrent i per a escollir les proteccions. 

Llavors calcularem la intensitat nominal, determinarem la secció a partir d’aquesta i, 
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finalment, comprovarem que la caiguda de tensió compleix els requisits del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Per començar podem dir que la nostra instal·lació del centre de control tindrà una línia que 

portarà l’energia del transformador fins al Quadre general de proteccions. Per tant s’han 

previst els següents circuits: 

 

Línia general d’alimentació serveis auxiliars: 

Potència: 50000W 

Tensió: 400V 

Intensitat nominal de la línia: 80,2A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 10m 

Conductor: 3 cables unipolars de coure de 16 mm2 de secció per a les fases i un cable 

unipolar de 10mm2 per al neutre.  

 

Enllumenat exterior: 

Punts de llum: 4 

Potència punts de llum: 400W 

Tensió: 230V 

Potència de la línia: 1600W 

Intensitat nominal de la línia: 13,9A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 30m 

 

Enllumenat sala de control i vestidors: 

Punts de llum: 3 

Potència punts de llum: 4x58W 

Tensió: 230V 

Potència de la línia: 696W 

Intensitat nominal de la línia: 3,36A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 25m 
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Enllumenat cel·les: 

Punts de llum: 3 

Potència punts de llum: 4x58W 

Tensió: 230V 

Potència de la línia: 696W 

Intensitat nominal de la línia: 3,36A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 25m 

 

Enllumenat d’emergència: 

Punts de llum: 3 

Potència punts de llum: 25W 

Tensió: 230V 

Potència de la línia: 75W 

Intensitat nominal de la línia: A 

Cos φ: 0,9 

 

Endolls sala de control 1: 

Nombre d’endolls: 6 

Potència endolls: 3450W 

Tensió: 230V 

Factor d’utilització: 0,2 

Factor de simultaneïtat: 0,25 

Potència de la línia: 1035W 

Intensitat nominal de la línia: 5A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 25m 

 

Endolls sala de control 2: 

Nombre d’endolls: 6 

Potència endolls: 3450W 

Tensió: 230V 

Factor d’utilització: 0,2 

Factor de simultaneïtat: 0,25 
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Potència de la línia: 1035W 

Intensitat nominal de la línia: 5A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 25m 

 

Endolls cel·les: 

Nombre d’endolls: 6 

Potència endolls: 3450W 

Tensió:230V 

Factor d’utilització: 0,2 

Factor de simultaneïtat: 0,25 

Potència de la línia: 1035W 

Intensitat nominal de la línia: 5A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 25m 

 

Climatització: 

Potència aparell: 5690W 

Tensió: 230V 

Potència de la línia: 5690W 

Intensitat nominal de la línia: 27,5A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 30m 

 

Escalfador elèctric de 100l: 

Potència aparell: 3300W 

Tensió: 230V 

Potència de la línia: 3300W 

Intensitat nominal de la línia: 15,9A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 30m 
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Alimentació comptadors i control interruptors: 

Potència línia: 500VA 

Tensió: 230V 

Intensitat nominal de la línia: 2,4A 

Cos φ: 0,9 

Longitud: 30m 

 

• INTENSITAT DE CURTCIRCUIT: 

 

El cas més desfavorable en cas de curtcircuit en baixa tensió seria en el cas que es 

produís al secundari del transformador de serveis auxiliars, a la banda de 400V, per 

poder calcular la intensitat de curtcircuit en aquest punt hem de calcular la impedància 

que hi ha en aquest punt, per tant haurem de sumar els termes de reactància i 

resistència det transformador als termes de la impedància del punt anterior, el punt D. 

 

Llavors ele termes de resistència i reactància del transformador de 50 KVA són: 

 

Reactància i resistència del transformador: 

 

T

CC

T X
S

VU
Z ≈

⋅

⋅
=

100

2

sec  

TT ZR ⋅= 2,0  

 

On: 

ZT = Impedància del transformador (Ω) 

XT = Reactància del transformador (Ω) 

Usec = Tensió del secundari del transformador (KV) 

Vcc Tensió de curtcircuit (%) 

S = Potència aparent del transformador (MVA) 

RT = Resistència del transformador (Ω) 
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En el nostre cas les dades serien les següents: 

 

Usec = 0,41KV 

Vcc  = 4,5%  

S = 0,5MVA 

Ω=
⋅

⋅
= 015,0

1005,0

5,441,0 2

TX  

Ω=⋅= 003,00144,02,0TR  

 

Les dades de la impedància de curtcircuit en el primari del transformador són: 

 

X = 1Ω 

R = 0,5Ω 

  

Un cop sumades calcularem la impedància en aquest punt i veurem la Icc que en surt. 

 

Z = 1,13Ω 

 

La intensitat de curtcircuit simètrica trifàsica a l’inici de línia: 

 

AIccs 37,204
13,13

400
=

⋅
=  

 

La intensitat de curtcircuit de xoc trifàsica a l’inici de línia: 

 

AIccd 27,361225,137,204 =⋅⋅=  

 

• INTENSITAT NOMINAL: 

 

Cal distingir dos tipus de circuits dins la nostra instal·lació de BT, circuits trifàsics i 

circuits monofàsics. 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 114 
 

o Circuits trifàsics: 

 

ϕcos3 ⋅⋅
=

U

S
I �OM  

 

o Circuits monofàsics: 

ϕcos⋅
=
U

S
I �OM  

On: 

S = Potència aparent (VA) 

U = Tensió nominal de la línia (V) 

Cosφ = Factor de potència 

 

• CAIGUDA DE TENSIÓ: 

 

o Circuits trifàsics: 

 

s

Il
U �OM ϕρ cos3 ⋅⋅⋅⋅

=∆  

 

o Circuits monofàsics: 

 

s

Il
U �OM ϕρ cos2 ⋅⋅⋅⋅

=∆  

 

On: 

∆U = Caiguda de tensió de la línia (V) 

s=Secció del cable (mm2) 

l=Longitud del cable (m) 

ρ=Resistivitat del conductor (Ω·mm2/m) 

INOM = Intensitat nominal de la línia (A)    

Cosφ = Factor de potència 
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La caiguda de tensió expressada en % serà: 

U

U
U

100
(%)

⋅∆
=∆  

On: 

∆U = Caiguda de tensió de la línia (V) 

U = Tensió nominal de la línia (V) 

 

La taula de càlculs de les línies de baixa tensió del centre de control és la següent: 

   

LÍNIA DESCRIPCIÓ 
TENSIÓ 
(V) 

ELEMENTS 
INTENSITAT 

(A) 
POTÈNCIA 

APARENT (VA) 

SA LÍNIA GENERAL  400 - 80,2 50000 

L1C ENLLUMENAT EXTERIOR 230 4x400W 7,7 1600 

L2C ENLLUMENAT CONTROL I VESTIDORS 230 3x4x58W 3,4 696 

L3C  ENLLUMENAT CEL·LES 230 3x4x58W 3,4 696 

L4C  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 230 5x25W 0,4 125 

L5C  ENDOLLS SALA DE CONTROL1 230 6x3450W 5,0 20700 

L6C  ENDOLLS SALA DE CONTROL2 230 6x3450W 5,0 20700 

L7C  ENDOLLS ENDOLLS CEL·LES 230 6x3450W 5,0 20700 

L8C  CLIMATITZACIÓ 230 1x5750W 27,5 5690 

L9C  ESCALFADOR ELÈCTRIC 230 1x5750W 15,9 3300 

L10C 
 ALIMENTACIÓ COMPTADORS I 
CONTROL INTERRUPTORS 

230 1x500VA 2,4 500 
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LÍNIA  
FACTOR 

D'UTILITZACIÓ 
COEFICIENT DE 
SIMULTANEÏTAT 

POTÈNCIA 
REAL (VA) 

COS 
φ 

NUM. 
FASES 

LONGITUD 
(m) 

SECCIÓ 
(mm2) 

∆TENSIÓ% ∆TENSIÓ 

SA  1 1 50000 0,9 trifàsic 10 16 0,201 0,8 

L1C  1 1 1600 0,9 monofàsic 30 2,5 1,296 3,0 

L2C  1 1 696 0,9 monofàsic 25 1,5 0,783 1,8 

L3C  1 1 696 0,9 monofàsic 25 1,5 0,783 1,8 

L4C  1 1 75 0,9 monofàsic 25 1,5 0,084 0,2 

L5C  0,2 0,25 1035 0,9 monofàsic 25 2,5 0,699 1,6 

L6C  0,2 0,25 1035 0,9 monofàsic 25 2,5 0,699 1,6 

L7C  0,2 0,25 1035 0,9 monofàsic 25 2,5 0,699 1,6 

L8C  1 1 5690 0,9 monofàsic 25 6 1,601 3,7 

L9C  1 1 3300 0,9 monofàsic 25 6 0,928 2,1 

L10C  1 1 500 0,9 monofàsic 25 2,5 0,338 0,8 

 

4.2.1. PROTECCIONS 

 
Segons el tipus de receptors de la nostra instal·lació, podem determinar que qualsevol 

protecció det tipus de corba B, C i D complirà les funcions requerides.  

 

Corba B: De 3 a 5 vegades In 

Corba C: De 5 a 10 vegades In 

Corba D: De 10 a 14 vegades In 

 

La intensitat de curtcircuit calculada és molt inferior a qualsevol capacitat de ruptura d’un 

interruptor automàtic magneto tèmic convencional, que solen ser de 10KA. 
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Tot seguit es detallaran les línies i les proteccions assignades a cadascuna d’elles. 

 

   
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA PROTECCIÓ DIFERENCIAL 

LÍNIA DESCRIPCIÓ 
INTENSITAT 

(A) 
INTENSITAT 
DE TALL 

INTENSITAT 
NOMINAL 

PROTECCIÓ 
(A) 

CORBA 
INTENSITAT 
NOMINAL 

(A) 
SENSIBILITAT(mA) 

SA 
LÍNIA GENERAL 

SERVEIS 
AUXILIARS 

80,2 10KA 100 C 100 300 

L1C 
ENLLUMENAT 
EXTERIOR 

7,7 10KA 10 C 

40 30 
L2C 

ENLLUMENAT 
CONTROL I 
VESTIDORS 

3,4 10KA 10 C 

L3C 
ENLLUMENAT 
CEL·LES 

3,4 10KA 10 C 
40 30 

L4C 
ENLLUMENAT 
D'EMERGÈNCIA 

0,4 10KA 10 C 

L5C 
ENDOLLS SALA 
DE CONTROL1 

5,0 10KA 10 C 

40 30 L6C 
ENDOLLS SALA 
DE CONTROL2 

5,0 10KA 10 C 

L7C 
ENDOLLS 
CEL·LES 

5,0 10KA 10 C 

L8C CLIMATITZACIÓ 27,5 10KA 40 C 40 30 

L9C 
ESCALFADOR 
ELÈCTRIC 

15,9 10KA 20 C 40 30 

L10C 
ALIMENTACIÓ 
COMPATDORS 

2,4 10KA 10 C 40 30 
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4.3. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 

El mètode de càlcul de la instal·lació de terra per a les diferents instal·lacions és el mètode 

UNESA, que actualment és el més utilitzat. 

 

En aquest mètode es contemplen condicions normalitzades i configuracions geomètriques 

tipus, tant en les condicions del subministrament d’energia com les característiques físiques 

dels elèctrodes.  

 

Primer de tot cal determinar la disposició de les piques o elèctrodes de posada a terres i 

calcular-ne la resistència, tant del terra de servei com el terra de protecció. 

  

4.3.1. INVESTIGACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRA 

 

El terra on es troba situat l’emplaçament del parc està format per gresos principalment, 

aquest tipus de terra presenta una resistència entre 100 i 600Ωm. 

 

Segons la investigació realitzada la resistència mitjana superficial és de uns 130Ωm. 

 

4.3.2. DETERMINACIÓ DE LES INTENSITATS MÀXIMES DE POSADA A TERRA I 

TEMPS MÀXIM DE L’ELIMINACIÓ DEL DEFECTE 

 

• RÈGIM DEL NEUTRE 

 

El neutre de la xarxa està connectat a terra rígidament. 

 

Xn = 32Ω 

Rn = 0Ω 
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• INTENSITAT MÀXIMA DE DEFECTE A TERRA 

 

La intensitat de defecte serà: 

22)(3 ntn

d

XRR

U
I

++⋅
=  

On: 

Id = Intensitat màxima de defecte de la xarxa (A) 

U = Tensió composta de la xarxa (V) 

Rt = Resistència de la instal·lació de terra de protecció del centre (Ω) 

Rn = Resistència de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

Xn = Reactància de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

 

 Sabem que: 

dtdbt IRUU ⋅=≥  

On: 

Ud = Tensió de defecte (V) 

Ubt = Nivell d’aïllament de la instal·lació (V) 

Id = Intensitat de defecte (A) 

Rt = Resistència del terra de la instal·lació (Ω) 

  

Amb la combinació d’aquestes dues expressions trobem els valors màxims d’Rt i Id: 

 

Rt = 24,02Ω 

Id = 416,32A 

El factor Kr mínim serà: 

18,0
130

02,24
===

h

t
r

R
K

ρ
 

On: 

Kr = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (Ω/Ωm) 

rh = Resistivitat del terreny (Ωm) 

Rt = Resistència de la posta a terra (Ω) 
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• TEMPS MÀXIM D’ELIMINACIÓ DEL DEFECTE 

  
El temps màxim d’eliminació de la falta serà: 
 

1

'

−
=

nr

K
t  

 On: 

 t = Temps d’actuació del relè (s) 

K’ = Paràmetre que depèn de la corba característica intensitat temps del relè  

n’ = Paràmetre que depèn de la corba característica intensitat temps del relè  

r = Quocient entre la intensitat de defecte a terra i la intensitat d’arranc del relè referida al 

primari 

 

t = 0,5s 

 

4.3.3. DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA 

 

Per començar haurem de determinar la intensitat de defecte Id, així com la resistència del 

sistema de terra segons la configuració seleccionada, també seleccionarem el nivell 

d’aïllament de les instal·lacions de baixa tensió Ubt.  

 

dtdbt IRUU ⋅=≥  

On: 

Ud = Tensió de defecte (V) 

Id = Intensitat de defecte (A) 

Rt = Resistència del terra de la instal·lació (Ω) 

 

Els valors habituals de Ubt són: 4000,6000, 8000 i 10000, aquest últim és el que 

recomana UNESA. 

 

• TERRA DE PROTECCIÓ 

 

A aquest sistema de terra s’ho connectaran les parts metàl·liques de la instal·lació, que 

habitualment no estan en tensió, però que poden estar-ho degut a avaries, com poden 
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ésser els bastidors dels aparells de maniobra, els embolcalls metàl·lics de les cel·les, 

etc... 

 

Per fer-ho s’ha seleccionat la configuració 40-25/5/88, que està formada per 8 elèctrodes 

col·locats formant un rectangle de 4x2,5m, les piques són d’una longitud de 8m, i el 

diàmetre de 14mm, estan enterrades a 0,5m de profunditat. El conductor que les uneix 

és de 50mm2 de secció. Aquesta configuració presenta les següents característiques: 

 

Kr = 0,049 Ω/Ωm 

Kp= 0,0092 V/ ΩmA 

Kc= 0,0142 V/ ΩmA 

 

• TERRA DE SERVEI 

 

A aquest sistema s’hi connectaran el punt d’estrella del transformador així com els 

secundaris dels transformadors de mesura d’intensitat. 

 

Aquest terra ha de presentar una resistència inferior a 37Ω, la configuració utilitzada és 

la 5/62 formada per 6 piques de 2m enterrades a 0,5m de profunditat, la separació entre 

elles és de 3m i el diàmetre de les piques és de 14mm. Els paràmetres característics 

d’aquesta configuració són: 

 

Kr = 0,073 Ω/Ωm 

Kp= 0,0120 V/ ΩmA 

 

Amb aquests paràmetres podem determinar la resistència de la posta a terra de servei 

com: 

Ω=⋅=⋅= 49,9130073,0)( hr�EUTREt KR ρ  

On: 

Kr = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (Ω/Ωm) 

Kp = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (V/ΩmA) 

rh = Resistivitat del terreny (Ωm) 

Rt(NEUTRE) = Resistència de la posta a terra de servei (Ω) 
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4.3.4. CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL SISTEMA DE POSADA A TERRA 

 

Amb els paràmetres anteriors referents al terra de protecció també podem determinar la 

resistència del sistema posta a terra de protecció:  

 

Ω=⋅=⋅= 37,6130049,0hrt KR ρ  

On: 

Kr = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (Ω/Ωm) 

rh = Resistivitat del terreny (Ωm) 

Rt = Resistència de la posta a terra (Ω) 

 

Amb la qual cosa obtenim una nova intensitat de defecte I’d: 

 

22)(3
'

ntn

d

XRR

U
I

++⋅
=  

On: 

I’d = Intensitat màxima de defecte de la xarxa (A) 

U = Tensió composta de la xarxa (V) 

Rt = Resistència de la instal·lació de terra de protecció del centre (Ω) 

Rn = Resistència de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

Xn = Reactància de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

 

Segons la companyia elèctrica les dades de les que disposem són: 

 

Rn = 0  Ω 

Xn = 32 Ω 

U = 25000 V 

R’t = 6,37 Ω 

AI d 37,442
32)37,60(3

25000

22
=

++⋅
=  
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4.3.5. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

La tensió de pas a l’exterior de la instal·lació estarà determinada per l’expressió següent: 

hd

p

p
I

V
K

ρ⋅
=

'
 

On: 

Kp = Paràmetre per la determinació de la tensió de pas màxima (V/(ΩAm) 

U’p = Tensió de pas (V) 

I’d = Intensitat de defecte (A) 

 

Aïllant U’p surt que: 

 

VIKU hdpp 1,52913037,4420092,0'' =⋅⋅=⋅⋅= ρ  

 

4.3.6. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS I DE CONTACTE A L’INTERIOR DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

 

La tensió de pas als accessos al centre serà: 

 

VIKUU hdccaccp 62,81613037,4420142,0''' )( =⋅⋅=⋅⋅== ρ  

 

On: 

Kc = Paràmetre per la determinació de la tensió de contacte màxima (V/(ΩAm) 

U’c = Tensió de contacte (V) 

U’p(acc) = Tensió de pas als accessos al centre (V) 

 

La tensió de defecte serà: 

 
VIRU dtd 9,281737,44237,6'' =⋅=⋅=  
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4.3.7. DISTÀNCIA ENTRE EL  DE TERRA DE PROTECCIÓ I EL TERRA DE SERVEI 

 

La distància entre el terra de servei i el terra de protecció es calcula amb la següent 

expressió: 

m
I

D d 15,9
6283

37,442130

2000

'
≥

⋅
=

⋅

⋅
≥

π

ρ
 

 

D = Distància entre el sistema de terra de servei i terra de protecció (m) 

 

4.3.8. COMPROVACIÓ DE LES TENSIONS DE PAS I DE CONTACTE 

 

S’ha de comprovar que les tensions de pas i contacte calculades no siguin superiors a 

les admissibles. Segons la ITC-MIE-RAT13 la tensió màxima que pot ser aplicada a un 

cos humà sense provocar danys és: 

 

V
t

K
U

nca 144
5,0

72
===  

On: 

Uca = Tensió aplicada (V) 

K = Constant en funció del temps de la durada de la falta (72 segons la ITC-MIE-RAT-13) 

n = Constant en funció del temps de la durada de la falta (1 segons la ITC-MIE-RAT-13) 

t = Temps de durada de la falta (s) 
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Llavors hem de comprovar que les tensions de pas i de contacte no són superiors a les 

tensions de pas i de contacte màximes admissibles, expressades de la següent manera: 
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On: 

Up = Tensió màxima admissible a la instal·lació (V) 

rs = Resistivitat superficial del terreny (Ωm) 

 

En el nostre cas la tensió de pas màxima admissible a l’exterior serà: 
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La tensió de contacte màxima admissible a l’interior del centre: 

 

VU c 7920
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La tensió de pas màxima admissible als accessos al centre: 
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 ⋅+⋅
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Es suposa que la resistència del cos humà són 1000Ω. La resistivitat superficial del 

terreny a l’interior del centre és de 3000Ωm, ja que el terra està fet de formigó.  
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Condicions per a la validació del sistema de terra de protecció: 

 
CONCEPTE VALOR CALCULAT (V) CONDICIÓ VALOR ADMISSIBLE (V) 

TENSIÓ DE PAS EXTERIOR U’p=529,1 ≤ Up=3168 
TENSIÓ DE PAS A L’ACCÉS AL CT U’p(acc)=816,62 ≤ Up(acc)=15264 

TENSIÓ DE CONTACTE U’c=2817,9 ≤ Uc=7920 

 
 

CONCEPTE VALOR CALCULAT  CONDICIÓ VALOR ADMISSIBLE  
TENSIÓ DE DEFECTE U’d=2817,9V ≤ UBT=10000V 

INTENSITAT DE DEFECTE I’d=442,37A > Ia=19,2A 
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4.4. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA DEL CENTRE DE CONTROL 

 

El mètode de càlcul és el mateix que en l’anterior apartat, això és degut a que al centre de 

control hi ha un transformador i aparellatge de 25000V. En cas contrari aquest sistema es 

podria calcular de la mateixa manera que una instal·lació d’enllaç o interior. 

  

4.4.1. INVESTIGACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRA 

 

El terra on es construirà el centre de control és igual que el de la resta del parc, format 

per gresos principalment, aquest tipus de terra presenta una resistència entre 100 i 

600Ωm. 

 

Segons la investigació realitzada la resistència mitjana superficial és de uns 130Ωm. 

 

4.4.2. DETERMINACIÓ DE LES INTENSITATS MÀXIMES DE POSADA A TERRA I 

TEMPS MÀXIM DE L’ELIMINACIÓ DEL DEFECTE 

 

• RÈGIM DEL NEUTRE 

 

El neutre de la xarxa està connectat a terra rígidament. 

 

Xn = 32Ω 

Rn = 0Ω 

 

• INTENSITAT MÀXIMA DE DEFECTE A TERRA 

 

La intensitat de defecte serà: 

22)(3 ntn

d

XRR

U
I

++⋅
=  

On: 

Id = Intensitat màxima de defecte de la xarxa (A) 

U = Tensió composta de la xarxa (V) 

Rt = Resistència de la instal·lació de terra de protecció del centre (Ω) 
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Rn = Resistència de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

Xn = Reactància de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

 

 Sabem que: 

dtdbt IRUU ⋅=≥  

On: 

Ud = Tensió de defecte (V) 

Ubt = Nivell d’aïllament de la instal·lació (V) 

Id = Intensitat de defecte (A) 

Rt = Resistència del terra de la instal·lació (Ω) 

  

Amb la combinació d’aquestes dues expressions trobem els valors màxims d’Rt i Id: 

 

Rt = 24,02Ω 

Id = 416,32 

El factor Kr mínim serà: 

18,0
130

02,24
===

h

t
r

R
K

ρ
 

On: 

Kr = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (Ω/Ωm) 

rh = Resistivitat del terreny (Ωm) 

Rt = Resistència de la posta a terra (Ω) 
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• TEMPS MÀXIM D’ELIMINACIÓ DEL DEFECTE 

  
El temps màxim d’eliminació de la falta serà: 
 

1

'

−
=

nr

K
t  

 
 On: 

 t = Temps d’actuació del relè (s) 

K’ = Paràmetre que depèn de la corba característica intensitat temps del relè  

n’ = Paràmetre que depèn de la corba característica intensitat temps del relè  

r = Quocient entre la intensitat de defecte a terra i la intensitat d’arranc del relè referida al 

primari 

 

t = 0,5s 

 

4.4.3. DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA 

 

Per començar hem de resoldre les equacions sobre la intensitat màxima de defecte a 

terra Id, i l’equació que  relaciona la resistència de posada a terra de protecció amb la 

sobretensió admissible a freqüència industrial per a les instal·lacions del centre de 

control Ubt. 

dtdbt IRUU ⋅=≥  

On: 

Ud = Tensió de defecte (V) 

Id = Intensitat de defecte (A) 

Rt = Resistència del terra de la instal·lació (Ω) 

 

Els valors habituals de Ubt són: 4000,6000, 8000 i 10000, aquest últim és el que 

recomana UNESA. 
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• TERRA DE PROTECCIÓ 

 

A aquest sistema de terra s’ho connectaran les parts metàl·liques de la instal·lació, que 

habitualment no estan en tensió, però que poden estar-ho degut a avaries, com poden 

ésser els bastidors dels aparells de maniobra, els embolcalls metàl·lics de les cel·les, 

etc... 

 

Per fer-ho s’ha seleccionat la configuració 80-40/5/88, que està formada per 8 elèctrodes 

col·locats formant un rectangle de 8x4m, les piques són d’una longitud de 8m, i el 

diàmetre de 14mm, estan enterrades a 0,5m de profunditat. El conductor que les uneix 

és de 50mm2 de secció. Aquesta configuració presenta les següents característiques: 

 

Kr = 0,039 Ω/Ωm 

Kp= 0,0069 V/ ΩmA 

Kc= 0,0110 V/ ΩmA 

 

• TERRA DE SERVEI 

 

A aquest sistema s’hi connectaran el punt d’estrella del transformador així com els 

secundaris dels transformadors de mesura d’intensitat. 

 

Aquest terra ha de presentar una resistència inferior a 37Ω, la configuració utilitzada és 

la 5/62 formada per 6 piques de 2m enterrades a 0,5m de profunditat, la separació entre 

elles és de 3m i el diàmetre de les piques és de 14mm. Els paràmetres característics 

d’aquesta configuració són: 

 

Kr = 0,073 Ω/Ωm 

Kp= 0,0120 V/ ΩmA 
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Amb aquests paràmetres podem determinar la resistència de la posta a terra de servei 

com: 

Ω=⋅=⋅= 49,9130073,0)( hr�EUTREt KR ρ  

 

On: 

Kr = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (Ω/Ωm) 

Kp = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (V/ΩmA) 

rh = Resistivitat del terreny (Ωm) 

Rt(NEUTRE) = Resistència de la posta a terra de servei (Ω) 

 

4.4.4. CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL SISTEMA DE POSTA A TERRA 

 

Amb els paràmetres anteriors referents al terra de protecció també podem determinar la 

resistència del sistema posta a terra de protecció:  

 

Ω=⋅=⋅= 07,5130039,0hrt KR ρ  

On: 

Kr = Paràmetre per la determinació de la posada a terra (Ω/Ωm) 

rh = Resistivitat del terreny (Ωm) 

Rt = Resistència de la posta a terra (Ω) 

 

Amb la qual cosa obtenim una nova intensitat de defecte I’d: 
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++⋅
=  

On: 

I’d = Intensitat màxima de defecte de la xarxa (A) 

U = Tensió composta de la xarxa (V) 

Rt = Resistència de la instal·lació de terra de protecció del centre (Ω) 

Rn = Resistència de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 

Xn = Reactància de la posada a terra del neutre de la xarxa (Ω) 
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Segons la companyia elèctrica les dades de les que disposem són: 

 

Rn = 0  Ω 

Xn = 32 Ω 

U = 25000 V 

Rt = 5,07Ω 

AI d 5,445
32)07,50(3

25000
'

22
=

++⋅
=  

 

4.4.5. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

La tensió de pas a l’exterior de la instal·lació estarà determinada per l’expressió següent: 

hd

p

p
I

U
K

ρ⋅
=
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On: 

Kp = Paràmetre per la determinació de la tensió de pas màxima (V/(ΩAm) 

U’p = Tensió de pas (V) 

I’d = Intensitat de defecte (A) 

 

Aïllant U’p surt que: 

 

VIKU hdpp 6,3991305,4450069,0'' =⋅⋅=⋅⋅= ρ  

 

4.4.6. CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS I DE CONTACTE A L’INTERIOR DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

 

La tensió de pas als accessos al centre serà: 

 

VIKUU hdccaccp 1,6371305,4450110,0''' )( =⋅⋅=⋅⋅== ρ  
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On: 

Kc = Paràmetre per la determinació de la tensió de contacte màxima (V/(ΩAm) 

U’c = Tensió de contacte (V) 

U’p(acc) = Tensió de pas als accessos al centre (V) 

 

La tensió de defecte serà: 

 

VIRU dtd 7,22585,44507,5'' =⋅=⋅=  

 
 

4.4.7. DISTÀNCIA ENTRE EL  DE TERRA DE PROTECCIÓ I EL TERRA DE SERVEI 

 

La distància entre el terra de servei i el terra de protecció es calcula amb la següent 

expressió: 

m
I

D d 21,9
6283
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2000
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D = Distància entre el sistema de terra de servei i terra de protecció (m) 

 

4.4.8. COMPROVACIÓ DE LES TENSIONS DE PAS I DE CONTACTE 

 

S’ha de comprovar que les tensions de pas i contacte calculades no siguin superiors a 

les admissibles. Segons la ITC-MIE-RAT13 la tensió màxima que pot ser aplicada a un 

cos humà sense provocar danys és: 

 

V
t

K
U

nca 144
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72
===  

On: 

Uca = Tensió aplicada (V) 

K = Constant en funció del temps de la durada de la falta (72 segons la ITC-MIE-RAT-13) 

n = Constant en funció del temps de la durada de la falta (1 segons la ITC-MIE-RAT-13) 

t = Temps de durada de la falta (s) 
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Llavors hem de comprovar que les tensions de pas i de contacte no són superiors a les 

tensions de pas i de contacte màximes admissibles, expressades de la següent manera: 
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On: 

Up = Tensió màxima admissible a la instal·lació (V) 

rs = Resistivitat superficial del terreny (Ωm) 

 

En el nostre cas la tensió de pas màxima admissible a l’exterior serà: 
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La tensió de contacte màxima admissible a l’interior del centre: 
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La tensió de pas màxima admissible als accessos al centre: 
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Es suposa que la resistència del cos humà són 1000Ω. 

 

La resistivitat superficial del terreny a l’interior del centre és de 3000Ωm, ja que el terra 

està fet de formigó.  
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Condicions per a la validació del sistema de terra de protecció: 

 
CONCEPTE VALOR CALCULAT (V) CONDICIÓ VALOR ADMISSIBLE (V) 

TENSIÓ DE PAS EXTERIOR U’p=399,6 ≤ Up=3168 
TENSIÓ DE PAS A L’ACCÉS AL CT U’p(acc)=637,1 ≤ Up(acc)=15264 

TENSIÓ DE CONTACTE U’c=2258,7 ≤ Uc=7920 

 
 

CONCEPTE VALOR CALCULAT  CONDICIÓ VALOR ADMISSIBLE  
TENSIÓ DE DEFECTE U’d=2258,7V ≤ UBT=10000V 

INTENSITAT DE DEFECTE I’d=445,5A > Ia=19,2A 

 
 

4.5. CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

 

Pel càlcul de la secció de les reixes de ventilació s’utilitza la següent expressió: 

 
2

3

)(24,0 et ttHTSP −⋅⋅⋅⋅=  

 

On: 

P = Potència de les pèrdues del transformador (KW) 

S = Superfície de la finestra d’entrada d’aire (m2) 

T = Coeficient de la forma de les reixes de ventilació (s’agafa 0,4) 

H = Distància en altura entre els centres geomètrics de les finestres de ventilació (m) 

tt = Temperatura màxima admissible a l’interior del centre. 55ºC (LA temperatura màxima de 

l’oli a la part superior admesa per la norma UNE20101, és de 60ºC) 

te = Temperatura mitjana prevista a l’exterior del centre. 30ºC 

 

Es suposa igual la secció de les reixes d’entrada i de sortida d’aire del centre. 

 
Els centres de transformació han estat dissenyats per l’ ubicació dels transformadors 

seleccionats, amb la qual cosa es preveu el correcte dimensionament de la secció de les 

entrades i sortides d’aire. 
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4.6. DIMENSIONAMENT DE LA FOSSA DE RECOLLIDA D’OLI 

 

La fossa de recollida d’oli ha d’ésser capaç de contenir la totalitat de l’oli que hi ha dins 

del transformador en cas de pèrdua, evitant d’aquesta manera que aquest s’escampi pel 

centre de transformació i pugui provocar un incendi. 

 

Els centres de transformació prefabricats ja inclouen aquesta fossa dimensionada pel 

fabricant segons la capacitat d’oli del transformador que s’hi instal·li. 
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5. PRESSUPOST 

 

5.1. QUADRE DE PREUS 

 

5.1.1. Línies interiors d’alta tensió 

Ref. Uts. Descripció del material 
Preu 
(€) 

1.1 m. 
Rasa AT, Obertura d’1m a màquina amb protecció de tub formigonat. 

Comprèn l’obertura, de la rasa de 0,4x0,95m 
25,5 

1.2 m. 

Subministrament i estesa de cable de 3x1x95mm2 d’alumini amb coberta 
de XPLE amb aïllament de 18/30KV.Comprèn la maquinària necessària per 

l’estesa dels cables, la col·locació de la bobina, i el subministrament i 
col·locació de l’abraçadora per tal d’unir els cables pertanyents a un sòl 

circuit. 

10,83 

1.3 m. Cobertura i compactació de la rasa  mitjançant màquines 8,52 
1.4 m. Formigó per a rasa H-100 avocat amb cubilot 82,25 

1.5 m. 
Subministrament i estesa de cable de 25 parells amb pantalla de 

comunicacions col·locat 
5,00 

1.6 m. 
Subministrament i col·locació de la cinta de senyalització de la presència 

de cables subterranis 
0,75 

1.7 m. Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 50mm2 nu 5,2 

1.8 Uts. 
Connexió termoretràctil de tres fases, conductor de 3x1x95mm2 18/30KV 

amb cable de la mateixa secció 
176,4 

1.9 Uts. Assaig tripolar de l’estesa per comprovar el funcionament del circuit 470 
 
5.1.2. Línies interiors de baixa tensió 

Ref. Uts. Descripció del material 
Preu 
(€) 

2.1 m. 
Rasa At, Obertura a màquina amb protecció de tub formigonat. Comprèn 
l’obertura, de la rasa de 0,6m x 1,1m amb protecció mecànica mitjançant 

totxana i tapada amb terra sobrant 
25,5 

2.2 m. 

Subministrament i estesa de cable de 3x1x150mm2 de coure amb coberta 
de XPLE amb aïllament de 0,6/1KV. Comprèn la maquinària necessària per 

l’estesa dels cables, la col·locació de la bobina, i el subministrament i 
col·locació de l’abraçadora per tal d’unir els cables pertanyents a un sòl 

circuit. 

25,67 

2.3 m. Cobertura i compactació de la rasa  mitjançant màquines 8,52 
2.4 m. Subministrament i col·locació de la protecció mecànica amb plaques de PE  

2.5 m. 
Subministrament i estesa de cable de 25 parells amb pantalla de 

comunicacions col·locat 
5,00 

2.6 m. 
Subministrament i col·locació de la cinta de senyalització de la presència 

de cables subterranis 
0,75 

2.7 Uts. Assaig tripolar de l’estesa per comprovar el funcionament del circuit 470 
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5.1.3. Centres de transformació 

Ref. Uts. Descripció del material Preu (€) 

3.1 Uts. 
Edifici centre de transformació prefabricat PFU3 del fabricant 

ORMZABAL. Inclou portes d’accés al centre, portes del transformador, 
reixes de ventilació, canalitzacions per a cables, muntatge i accessoris 

13017,52 

3.2 Uts. 

Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant ORMAZABAL 
amb comandament de l’interruptor motoritzat, S’inclou subministrament 

i instal·lació del relè digital de protecció RPGM, així com de 3 
transformadors d’intensitat 

19246 

3.3 Uts. 
Cel·la de línia CML-36 amb seccionador de posada a terra 

d’ORMAZABAL 
4576 

3.4 Uts. Cel·la de remunta CMR-36 d’ORMAZABAL 217 

3.5 Uts. 
Transformador  banyat en oli mineral i de refrigeració natural ONAN de 
2000KVA i relació de transformació 690/25000V grup de connexió 

Dyn11 amb termòmetre i membrana de sobre pressió 
21167,73 

3.6 Uts. 
Acabat interior termoretràctil per a cable unipolar sec de 95mm2 i 

terminacions de 36KV del tipus endollable  EUROMOLD M400TB. En el 
preu s’inclou muntatge , ma d’obra i elements auxiliars 

281,51 

3.7 
 

Uts. 
Instal·lació del sistema de terra de protecció mitjançant en la disposició 

determinada el els plànols 
1250 

3.8 Uts. 
Instal·lació exterior del sistema de terra de servei mitjançant conductor 

de coure aïllat en la disposició determinada el els plànols 
270 

3.9 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 8m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

24,26 

3.10 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 2m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

37,14 

3.11 m. Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 50mm2 nu 5,20 

3.12 m. 
Instal·lació interior del cable de terra de protecció nu grapat a la paret  i 
connectat a les cel·les, així com la caixa general de terra de protecció 

302,68 

3.13 m. 
Instal·lació interior del cable de terra de servei aïllat grapat a la paret  i 
connectat al punt d’estrella del transformador, així com la caixa general 

del terra de servei 
176,4 

3.14 Uts. 
Plaques de senyalització de perill i advertència, i senyalització del 
transformador, inclou mà d’obra, muntatge i elements auxiliars 

470 
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5.1.4. Centre de control 

Ref. Uts. Descripció del material 
 

Preu (€) 
 

4.1 Uts. Construcció d’un edifici de 90m2 d’una sola planta de 5m. d’alçada 100000 

4.2 Uts. 

Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant ORMAZABAL amb 
comandament de l’interruptor motoritzat, S’inclou subministrament i 

instal·lació del relè digital de protecció RPGM, així com de 3 
transformadors d’intensitat 

19246 

4.3 Uts. 
Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant ORMAZABAL amb 

comandament de l’interruptor motoritzat. 
16787 

4.4 Uts. 

Unitat de protecció ekorRPS del fabricant ORMAZABAL amb relès de 
protecció descrits a la memòria, el preu inclou muntatge, i material 
auxiliar, així com el quadre de muntatge situat sobre la cel·la de 

protecció 

5257 

4.5 Uts. 
Transformador de tensió de 50VA 110/√3V i de tensió nominal fins a 

36KV i precisió de 3P 0,2Cl, el preu inclou el muntatge 
27,20 

4.6 Uts. 
Transformador d’intensitat de 150/1A i precisió de 5P10 0,2Cl, el preu 

inclou també el muntatge 
25,19 

4.7 Uts. 
Cel·la de línia CML-36 amb seccionador de posada a terra 

d’ORMAZABAL 
4576 

4.8 Uts. 

Cel·la de mesura CMM-36 del fabricant ORMAZABAL amb 3 
transformadors de tensió de 25VA 110/√3V i de tensió nominal fins a 
36KV i precisió de  0,2Cl i 3 transformadors d’intensitat de 150/5A i 

precisió de 5P20 0,5Cl, el preu inclou també el muntatge 

8,860,01 

4.9 Uts. 
Equip tarificador del fabricant LANDIS&GYR model ZMQ 202 

CTSAT.4f60 
844,74 

4.10 Uts. 
Quadre metàl·lic de 500x600x120 per la ubicació del sistema tarificador, 

el preu inclou muntatge 
115 

4.11 Uts. 
Transformador de 50VA 230/24Vac per l’alimentació dels equips 

tarificadors 
27,20 

4.12 m. Cel·la de remunta CMR-36 d’ORMAZABAL 217 

4.13 Uts. 
Transformador  banyat en oli mineral i de refrigeració natural ONAN de 
50KVA i relació de transformació 25000/400V  grup de connexió Dyn11 

amb termòmetre i membrana de sobre pressió 
4638,43 

4.14 Uts. 
Acabat interior termoretràctil per a cable unipolar sec de 95mm2 i 

terminacions de 36KV del tipus endollable  EUROMOLD M400TB. En el 
preu s’inclou muntatge , ma d’obra i elements auxiliars 

281,51 

4.15 m. 
Instal·lació del sistema de terra de protecció mitjançant en la disposició 

determinada el els plànols 
572,5 

4.16 m. 
Instal·lació exterior del sistema de terra de servei mitjançant conductor 

de coure aïllat en la disposició determinada el els plànols 
569,2 

4.17 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 8m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

24,26 

4.18 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 2m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

37,14 

4.19 m. Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 50mm2 nu 5,2 
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4.20 Uts. 
Instal·lació interior del cable de terra de protecció nu grapat a la paret  i 
connectat a les cel·les, així com la caixa general de terra de protecció 

302,68 

4.21 Uts. 
Instal·lació interior del cable de terra de servei aïllat grapat a la paret  i 
connectat al punt d’estrella del transformador, així com la caixa general 

del terra de servei 
176,4 

4.22 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic tetrapolar corba C de 100A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
180,00 

4.23 Uts. 
Interruptor automàtic diferencial tetrapolar de 100A  amb sensibilitat de 

30mA del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
402,61 

4.24 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C de 10A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
18,31 

4.25 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C de 20A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
18,82 

4.26 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C de 40A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
22,58 

4.27 Uts. 
Interruptor automàtic diferencial bipolar de 40A  amb sensibilitat de 

30mA del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
36,28 

4.28 Uts. 
Quadre metàl·lic de 1200x2000x1500 per la ubicació de les proteccions 

del centre. El preu inclou el muntatge i el petit material 
511,47 

4.29 Uts. 
Quadre metàl·lic de 1200x2000x1500 per la ubicació dels elements de 
monitorització del centre i senyalització d’alarmes i contactes auxiliars. 

El preu inclou el muntatge i el petit material 
511,47 

4.30 m. 
Tub corrugat de 16mm2 de diàmetre el preu inclou la instal·lació del 
mateix destinat a encabir tres conductors de 1,5mm2 corresponents a 

l’enllumenat interior i d’emergència 
1,24 

4.31 m. 
Tub corrugat de 20mm2 de diàmetre el preu inclou la instal·lació del 
mateix destinat a encabir tres conductors de 2,5mm2 corresponents a  

les línies d’endolls 
1,63 

4.32 m. 
Tub corrugat de 25mm2 de diàmetre el preu inclou la instal·lació del 

mateix destinat a encabir tres conductors de 6mm2 corresponents a  les 
línies de l’escalfador elèctric i climatització 

1,75 

4.33 m. 
Cable unipolar de 1,5mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV col·locat 

en safata o tub 
1,37 

4.34 m. 
Cable unipolar de 2,5mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV col·locat 

en safata o tub 
1,64 

4.35 m. 
Cable unipolar de 6mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV col·locat 

en safata o tub 
2,45 

4.36 m. Cable unipolar de 10mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV 3,15 
4.37 m. Cable unipolar de 16mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV 3,5 

4.38 m. 
Plaques de senyalització de perill i advertència, i senyalització del 
transformador, inclou mà d’obra, muntatge i elements auxiliars 

470,02 

4.39 Uts. 
Focus d’halogenurs metàl·lics de 400W, el preu inclou muntatge i petit 

material 
318,67 

4.40 Uts. 
Pantalles de 4 fluorescents de 58W cadascun amb arrencada 

electrònica, el preu inclou muntatge i petit material 
201,02 

4.41 Uts. 
Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 600 a 

799 l de capacitat i digestor de 1000 a 1999 l de capacitat 
870,33 
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5.1.5. Aerogeneradors 

Ref. Uts. Descripció del material 
Preu(€) 

 

5.1 m. 

Aerogenerador ECOTÈCNIA ECO 80 1.6 de classe III, el preu inclou 
transport, amb camions especials, grues de muntatge, execució de la 
sabata, elements de protecció de l’aerogenerador, el propi muntatge 
d’aquest, sistemes de control, així com la posada en funcionament i la 

verificació d’aquest  a càrrec de l’empresa subministradora. 

1,670M€ 

5.2 m. 
Equips de control i monitorització, així com la realització del software 

que permeti controlar els aerogeneradors, així com enregistrar les dades 
del seu comportament 

5680,00 
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5.2. ESTAT D’AMIDAMENTS 
 

5.2.1. Línies interiors d’alta tensió 

Ref. Uts. Descripció del material Unitats 

1.1 m. 
Rasa AT, Obertura d’1m a màquina amb protecció de tub formigonat. 

Comprèn l’obertura, de la rasa de 0,4x0,95m 
2700 

1.2 m. 

Subministrament i estesa de cable de 3x1x95mm2 d’alumini amb coberta 
de XPLE amb aïllament de 18/30KV.Comprèn la maquinària necessària 
per l’estesa dels cables, la col·locació de la bobina, i el subministrament i 
col·locació de l’abraçadora per tal d’unir els cables pertanyents a un sòl 

circuit. 

3000 

1.3 m. Cobertura i compactació de la rasa  mitjançant màquines 2700 
1.4 m. Formigó per a rasa H-100 avocat amb cubilot 2700 

1.5 m. 
Subministrament i estesa de cable de 25 parells amb pantalla de 

comunicacions col·locat 
3000 

1.6 m. 
Subministrament i col·locació de la cinta de senyalització de la presència 

de cables subterranis 
2700 

1.7 m. Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 50mm2 nu 700 

1.8 Uts. 
Connexió termoretràctil de tres fases, conductor de 3x1x95mm2 18/30KV 

amb cable de la mateixa secció 
6 

1.9 Uts. Assaig tripolar de l’estesa per comprovar el funcionament del circuit 1 
 
5.2.2. Línies interiors de baixa tensió 

Ref. Uts. Descripció del material Unitats 

2.1 m. 
Rasa At, Obertura a màquina amb protecció de tub formigonat. Comprèn 
l’obertura, de la rasa de 0,6m x 1,1m amb protecció mecànica mitjançant 

totxana i tapada amb terra sobrant 
50 

2.2 m. 

Subministrament i estesa de cable de 3x1x150mm2 de coure amb 
coberta de XPLE amb aïllament de 0,6/1KV. Comprèn la maquinària 
necessària per l’estesa dels cables, la col·locació de la bobina, i el 
subministrament i col·locació de l’abraçadora per tal d’unir els cables 

pertanyents a un sòl circuit. 

60 

2.3 m. Cobertura i compactació de la rasa  mitjançant màquines 50 

2.4 m. 
Subministrament i col·locació de la protecció mecànica amb plaques de 

PE 
 

2.5 m. 
Subministrament i estesa de cable de 25 parells amb pantalla de 

comunicacions col·locat 
60 

2.6 m. 
Subministrament i col·locació de la cinta de senyalització de la presència 

de cables subterranis 
50 

2.7 Uts. Assaig tripolar de l’estesa per comprovar el funcionament del circuit 1 
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5.2.3. Centres de transformació 

Ref. Uts. Descripció del material Unitats 

3.1 Uts. 
Edifici centre de transformació prefabricat PFU3 del fabricant 

ORMZABAL. Inclou portes d’accés al centre, portes del transformador, 
reixes de ventilació, canalitzacions per a cables, muntatge i accessoris 

5 

3.2 Uts. 

Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant ORMAZABAL amb 
comandament de l’interruptor motoritzat, S’inclou subministrament i 

instal·lació del relè digital de protecció RPGM, així com de 3 
transformadors d’intensitat 

5 

3.3 Uts. 
Cel·la de línia CML-36 amb seccionador de posada a terra 

d’ORMAZABAL 
3 

3.4 Uts. Cel·la de remunta CMR-36 d’ORMAZABAL 5 

3.5 Uts. 
Transformador  banyat en oli mineral i de refrigeració natural ONAN de 
2000KVA i relació de transformació 690/25000V grup de connexió Dyn11 

amb termòmetre i membrana de sobre pressió 
5 

3.6 Uts. 
Acabat interior termoretràctil per a cable unipolar sec de 95mm2 i 

terminacions de 36KV del tipus endollable  EUROMOLD M400TB. En el 
preu s’inclou muntatge , ma d’obra i elements auxiliars 

39 

3.7 
 

Uts. 
Instal·lació del sistema de terra de protecció mitjançant en la disposició 

determinada el els plànols 
5 

3.8 Uts. 
Instal·lació exterior del sistema de terra de servei mitjançant conductor de 

coure aïllat en la disposició determinada el els plànols 
5 

3.9 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 8m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

40 

3.10 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 2m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

30 

3.11 m. Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 50mm2 nu 90 

3.12 m. 
Instal·lació interior del cable de terra de protecció nu grapat a la paret  i 
connectat a les cel·les, així com la caixa general de terra de protecció 

20 

3.13 m. 
Instal·lació interior del cable de terra de servei aïllat grapat a la paret  i 
connectat al punt d’estrella del transformador, així com la caixa general 

del terra de servei 
5 

3.14 Uts. 
Plaques de senyalització de perill i advertència, i senyalització del 
transformador, inclou mà d’obra, muntatge i elements auxiliars 

5 
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5.2.4. Centre de control 

Ref. Uts. Descripció del material Unitats 
4.1 Uts. Construcció d’un edifici de 90m2 d’una sola planta de 5m. d’alçada 1 

4.2 Uts. 

Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant ORMAZABAL amb 
comandament de l’interruptor motoritzat, S’inclou subministrament i 

instal·lació del relè digital de protecció RPGM, així com de 3 
transformadors d’intensitat 

2 

4.3 Uts. 
Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant ORMAZABAL amb 

comandament de l’interruptor motoritzat. 
1 

4.4 Uts. 
Unitat de protecció ekorRPS del fabricant ORMAZABAL amb relès de 
protecció descrits a la memòria, el preu inclou muntatge, i material 

auxiliar, així com el quadre de muntatge situat sobre la cel·la de protecció 
1 

4.5 Uts. 
Transformador de tensió de 50VA 110/√3V i de tensió nominal fins a 

36KV i precisió de 3P 0,2Cl, el preu inclou el muntatge 
3 

4.6 Uts. 
Transformador d’intensitat de 150/1A i precisió de 5P10 0,2Cl, el preu 

inclou també el muntatge 
3 

4.7 Uts. 
Cel·la de línia CML-36 amb seccionador de posada a terra 

d’ORMAZABAL 
1 

4.8 Uts. 

Cel·la de mesura CMM-36 del fabricant ORMAZABAL amb 3 
transformadors de tensió de 25VA 110/√3V i de tensió nominal fins a 
36KV i precisió de  0,2Cl i 3 transformadors d’intensitat de 150/5A i 

precisió de 5P20 0,5Cl, el preu inclou també el muntatge 

1 

4.9 Uts. 
Equip tarificador del fabricant LANDIS&GYR model ZMQ 202 

CTSAT.4f60 
2 

4.10 Uts. 
Quadre metàl·lic de 500x600x120 per la ubicació del sistema tarificador, 

el preu inclou muntatge 
1 

4.11 Uts. 
Transformador de 50VA 230/24Vac per l’alimentació dels equips 

tarificadors 
1 

4.12 m. Cel·la de remunta CMR-36 d’ORMAZABAL 1 

4.13 Uts. 
Transformador  banyat en oli mineral i de refrigeració natural ONAN de 
50KVA i relació de transformació 25000/400V  grup de connexió Dyn11 

amb termòmetre i membrana de sobre pressió 
1 

4.14 Uts. 
Acabat interior termoretràctil per a cable unipolar sec de 95mm2 i 

terminacions de 36KV del tipus endollable  EUROMOLD M400TB. En el 
preu s’inclou muntatge , ma d’obra i elements auxiliars 

15 

4.15 m. 
Instal·lació del sistema de terra de protecció mitjançant en la disposició 

determinada el els plànols 
1 

4.16 m. 
Instal·lació exterior del sistema de terra de servei mitjançant conductor de 

coure aïllat en la disposició determinada el els plànols 
1 

4.17 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 8m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

8 

4.18 Uts. 
Pica d’acer recoberta de coure de 2m d longitud i de 14mm de diàmetre 

clavada a terra a una profunditat de 0,5m, inclou accessoris per 
connectar-la a la xarxa de terra 

6 

4.19 m. Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 50mm2 nu 50 

4.20 Uts. 
Instal·lació interior del cable de terra de protecció nu grapat a la paret  i 
connectat a les cel·les, així com la caixa general de terra de protecció 

5 

4.21 Uts. Instal·lació interior del cable de terra de servei aïllat grapat a la paret  i 1 
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connectat al punt d’estrella del transformador, així com la caixa general 
del terra de servei 

4.22 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic tetrapolar corba C de 100A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
1 

4.23 Uts. 
Interruptor automàtic diferencial tetrapolar de 100A  amb sensibilitat de 

300mA del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
1 

4.24 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C de 10A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
8 

4.25 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C de 20A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
1 

4.26 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C de 40A del 

fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
1 

4.27 Uts. 
Interruptor automàtic diferencial bipolar de 40A  amb sensibilitat de 30mA 

del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou muntatge 
6 

4.28 Uts. 
Quadre metàl·lic de 1200x2000x1500 per la ubicació de les proteccions 

del centre. El preu inclou el muntatge i el petit material 
1 

4.29 Uts. 
Quadre metàl·lic de 1200x2000x1500 per la ubicació dels elements de 

monitorització del centre i senyalització d’alarmes i contactes auxiliars. El 
preu inclou el muntatge i el petit material 

1 

4.30 m. 
Tub corrugat de 16mm2 de diàmetre el preu inclou la instal·lació del 
mateix destinat a encabir tres conductors de 1,5mm2 corresponents a 

l’enllumenat interior i d’emergència 
200 

4.31 m. 
Tub corrugat de 20mm2 de diàmetre el preu inclou la instal·lació del 
mateix destinat a encabir tres conductors de 2,5mm2 corresponents a  

les línies d’endolls 
200 

4.32 m. 
Tub corrugat de 25mm2 de diàmetre el preu inclou la instal·lació del 

mateix destinat a encabir tres conductors de 6mm2 corresponents a  les 
línies de l’escalfador elèctric i climatització 

150 

4.33 m. 
Cable unipolar de 1,5mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV col·locat 

en safata o tub 
300 

4.34 m. 
Cable unipolar de 2,5mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV col·locat 

en safata o tub 
300 

4.35 m. 
Cable unipolar de 6mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV col·locat en 

safata o tub 
200 

4.36 m. Cable unipolar de 10mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV 100 
4.37 m. Cable unipolar de 16mm2 de secció amb aïllament de 0,6/1KV 100 

4.38 m. 
Plaques de senyalització de perill i advertència, i senyalització del 
transformador, inclou mà d’obra, muntatge i elements auxiliars 

1 

4.39 Uts. 
Focus d’halogenurs metàl·lics de 400W, el preu inclou muntatge i petit 

material 
4 

4.40 Uts. 
Pantalles de 4 fluorescents de 58W cadascun amb arrencada 

electrònica, el preu inclou muntatge i petit material 
6 

4.41 Uts. 
Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 600 a 

799 l de capacitat i digestor de 1000 a 1999 l de capacitat 
1 

 
 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 146 
 

5.2.5. Aerogeneradors 

Ref. Uts. Descripció del material Unitats 
5.1 m. Aerogenerador ECOTÈCNIA ECO 80 1.6 de classe III, el preu inclou 

transport, amb camions especials, grues de muntatge, execució de la 
sabata, elements de protecció de l’aerogenerador, el propi muntatge 
d’aquest, sistemes de control, així com la posada en funcionament i la 
verificació d’aquest  a càrrec de l’empresa subministradora. 

5 

5.2 m. Equips de control i monitorització, així com la realització del software que 
permeti controlar els aerogeneradors, així com enregistrar les dades del 
seu comportament  

5 
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5.3. PRESSUPOST 
 

5.3.1. Línies interiors d’alta tensió 

Ref. Uts. Descripció del material 
Preu 
(€) 

Unitats Total 

1.1 m. 
Rasa AT, Obertura d’1m a màquina amb protecció de tub 
formigonat. Comprèn l’obertura, de la rasa de 0,4x0,95m 

25,5 2700 68850 

1.2 m. 

Subministrament i estesa de cable de 3x1x95mm2 
d’alumini amb coberta de XPLE amb aïllament de 

18/30KV.Comprèn la maquinària necessària per l’estesa 
dels cables, la col·locació de la bobina, i el 

subministrament i col·locació de l’abraçadora per tal d’unir 
els cables pertanyents a un sòl circuit. 

10,83 3000 32490 

1.3 m. Cobertura i compactació de la rasa  mitjançant màquines  8,52 2700 23004 

1.4 m. Formigó per a rasa H-100 avocat amb cubilot 82,25 2700 222075 

1.5 m. 
Subministrament i estesa de cable de 25 parells amb 

pantalla de comunicacions col·locat 
5 3000 15000 

1.6 m. 
Subministrament i col·locació de la cinta de senyalització 

de la presència de cables subterranis 
0,75 2700 2025 

1.7 m. 
Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 

50mm2 nu 
10,4 700 7280 

1.8 Uts. 
Connexió termoretràctil de tres fases, conductor de 

3x1x95mm2 18/30KV amb cable de la mateixa secció 
176,4 6 1058,4 

1.9 Uts. 
Assaig tripolar de l’estesa per comprovar el funcionament 

del circuit 
470 1 470 
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5.3.2. Línies interiors de baixa tensió 

Ref. Uts. Descripció del material 
Preu 
(€) 

Unitats Total 

2.1 m. 

Rasa At, Obertura a màquina amb protecció de tub 
formigonat. Comprèn l’obertura, de la rasa de 0,6m x 1,1m 
amb protecció mecànica mitjançant totxana i tapada amb 

terra sobrant 

25,5 50 1275 

2.2 m. 

Subministrament i estesa de cable de 3x1x150mm2 de 
coure amb coberta de XPLE amb aïllament de 0,6/1KV. 

Comprèn la maquinària necessària per l’estesa dels cables, 
la col·locació de la bobina, i el subministrament i col·locació 
de l’abraçadora per tal d’unir els cables pertanyents a un 

sòl circuit. 

25,67 60 1540,2 

2.3 m. Cobertura i compactació de la rasa  mitjançant màquines  8,52 50 426 

2.4 m. 
Subministrament i col·locació de la protecció mecànica 

amb plaques de PE  
1,67 50 83,5 

2.5 m. 
Subministrament i estesa de cable de 25 parells amb 

pantalla de comunicacions col·locat 
5 60 300 

2.6 m. 
Subministrament i col·locació de la cinta de senyalització 

de la presència de cables subterranis 
0,75 50 37,5 

2.7 Uts. 
Assaig tripolar de l’estesa per comprovar el funcionament 

del circuit 
470 1 470 
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5.3.3. Centres de transformació 

Ref. Uts. Descripció del material Preu (€) Unitats Total 

3.1 Uts. 

Edifici centre de transformació prefabricat PFU3 del 
fabricant ORMZABAL. Inclou portes d’accés al 
centre, portes del transformador, reixes de 

ventilació, canalitzacions per a cables, muntatge i 
accessoris 

13017,52 5 65087,6 

3.2 Uts. 

Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del 
fabricant ORMAZABAL amb comandament de 

l’interruptor motoritzat, S’inclou subministrament i 
instal·lació del relè digital de protecció RPGM, així 

com de 3 transformadors d’intensitat  

19246 5 96230 

3.3 Uts. 
Cel·la de línia CML-36 amb seccionador de posada 

a terra d’ORMAZABAL 
4576 3 13728 

3.4 Uts. Cel·la de remunta CMR-36 d’ORMAZABAL 217 5 1085 

3.5 Uts. 

Transformador  banyat en oli mineral i de 
refrigeració natural ONAN de 2000KVA i relació de 
transformació 690/25000V grup de connexió Dyn11 

amb termòmetre i membrana de sobre pressió 

21167,73 5 105838,65 

3.6 Uts. 

Acabat interior termoretràctil per a cable unipolar 
sec de 95mm2 i terminacions de 36KV del tipus 
endollable  EUROMOLD M400TB. En el preu 

s’inclou muntatge , ma d’obra i elements auxiliars   

281,51 39 10978,89 

3.7 Uts. 
Instal·lació del sistema de terra de protecció 
mitjançant en la disposició determinada el els 

plànols  
1250 5 6250 

3.8 Uts. 
Instal·lació exterior del sistema de terra de servei 
mitjançant conductor de coure aïllat en la disposició 

determinada el els plànols 
270 5 1350 

3.9 Uts. 

Pica d’acer recoberta de coure de 8m d longitud i de 
14mm de diàmetre clavada a terra a una profunditat 
de 0,5m, inclou accessoris per connectar-la a la 

xarxa de terra 

24,26 40 970,4 

3.10 Uts. 

Pica d’acer recoberta de coure de 2m d longitud i de 
14mm de diàmetre clavada a terra a una profunditat 
de 0,5m, inclou accessoris per connectar-la a la 

xarxa de terra 

37,14 30 1114,2 

3.11 m. 
Subministrament i col·locació del cable de coure nu 

de 50mm2 nu 
5,2 90 468 

3.12 m. 
Instal·lació interior del cable de terra de protecció nu 
grapat a la paret  i connectat a les cel·les, així com 

la caixa general de terra de protecció 
302,68 20 6053,6 

3.13 m. 
Instal·lació interior del cable de terra de servei aïllat 
grapat a la paret  i connectat al punt d’estrella del 

transformador 
176,4 5 882 

3.14 Uts. 
Plaques de senyalització de perill i advertència, i 
senyalització del transformador, inclou mà d’obra, 

muntatge i elements auxiliars 
470 5 2350 
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5.3.4. Centre de control 

Ref. Uts. Descripció del material 
Preu 
(€) 

Unitats Total 

4.1 Uts. 
Construcció d’un edifici de 90m2 d’una sola planta de 

5m. d’alçada 
100000 1 100000 

4.2 Uts. 

Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant 
ORMAZABAL amb comandament de l’interruptor 

motoritzat, S’inclou subministrament i instal·lació del 
relè digital de protecció RPGM, així com de 3 

transformadors d’intensitat 

19246 2 38492 

4.3 Uts. 
Cel·la d’interruptor automàtic CMP-V-36 del fabricant 
ORMAZABAL amb comandament de l’interruptor 

motoritzat.  
16787 1 16787 

4.4 Uts. 

Unitat de protecció ekorRPS del fabricant ORMAZABAL 
amb relès de protecció descrits a la memòria, el preu 
inclou muntatge, i material auxiliar, així com el quadre 

de muntatge situat sobre la cel·la de protecció 

5257 1 5257 

4.5 Uts. 
Transformador de tensió de 50VA 110/√3V i de tensió 
nominal fins a 36KV i precisió de 3P 0,2Cl, el preu 

inclou el muntatge 
27,2 3 81,6 

4.6 Uts. 
Transformador d’intensitat de 150/1A i precisió de 5P10 

0,2Cl, el preu inclou també el muntatge 
25,19 3 75,57 

4.7 Uts. 
Cel·la de línia CML-36 amb seccionador de posada a 

terra d’ORMAZABAL 
4576 1 4576 

4.8 Uts. 

Cel·la de mesura CMM-36 del fabricant ORMAZABAL 
amb 3 transformadors de tensió de 25VA 110/√3V i de 

tensió nominal fins a 36KV i precisió de  0,2Cl i 3 
transformadors d’intensitat de 150/5A i precisió de 5P20 

0,5Cl, el preu inclou també el muntatge 

8860,01 1 8860,01 

4.9 Uts. 
Equip tarificador del fabricant LANDIS&GYR model 

ZMQ 202 CTSAT.4f60 
422,37 2 844,74 

4.10 Uts. 
Quadre metàl·lic de 500x600x120 per la ubicació del 

sistema tarificador, el preu inclou muntatge 
115 1 115 

4.11 Uts. 
Transformador de 50VA 230/24Vac per l’alimentació 

dels equips tarificadors 
27,2 1 27,2 

4.12 m. Cel·la de remunta CMR-36 d’ORMAZABAL 217 1 217 

4.13 Uts. 

Transformador  banyat en oli mineral i de refrigeració 
natural ONAN de 50KVA i relació de transformació 

25000/400V  grup de connexió Dyn11 amb termòmetre 
i membrana de sobre pressió 

4638,43 1 4638,43 

4.14 Uts. 

Acabat interior termoretràctil per a cable unipolar sec de 
95mm2 i terminacions de 36KV del tipus endollable  
EUROMOLD M400TB. En el preu s’inclou muntatge , 

ma d’obra i elements auxiliars   

281,51 15 4222,65 

4.15 m. 
Instal·lació del sistema de terra de protecció mitjançant 

en la disposició determinada el els plànols  
572,5 1 572,5 

4.16 m. 
Instal·lació exterior del sistema de terra de servei 

mitjançant conductor de coure aïllat en la disposició 
569,2 1 569,2 
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determinada el els plànols 

4.17 Uts. 

Pica d’acer recoberta de coure de 8m d longitud i de 
14mm de diàmetre clavada a terra a una profunditat de 
0,5m, inclou accessoris per connectar-la a la xarxa de 

terra 

24,26 8 194,08 

4.18 Uts. 

Pica d’acer recoberta de coure de 2m d longitud i de 
14mm de diàmetre clavada a terra a una profunditat de 
0,5m, inclou accessoris per connectar-la a la xarxa de 

terra 

37,14 6 222,84 

4.19 m. 
Subministrament i col·locació del cable de coure nu de 

50mm2 nu 
5,2 50 260 

4.20 Uts. 
Instal·lació interior del cable de terra de protecció nu 
grapat a la paret  i connectat a les cel·les, així com la 

caixa general de terra de protecció 
302,68 5 1513,4 

4.21 Uts. 

Instal·lació interior del cable de terra de servei aïllat 
grapat a la paret  i connectat al punt d’estrella del 

transformador, així com la caixa general del terra de 
servei 

176,4 1 176,4 

4.22 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic tetrapolar corba C 
de 100A del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou 

muntatge 
180 1 180 

4.23 Uts. 
Interruptor automàtic diferencial tetrapolar de 100A  

amb sensibilitat de 30mA del fabricant MERLIN GERIN, 
el preu inclou muntatge 

402,61 1 402,61 

4.24 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C 
de 10A del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou 

muntatge 
18,31 8 146,48 

4.25 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C 
de 20A del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou 

muntatge 
18,82 1 18,82 

4.26 Uts. 
Interruptor automàtic Magneto tèrmic unipolar corba C 
de 40A del fabricant MERLIN GERIN, el preu inclou 

muntatge 
22,58 1 22,58 

4.27 Uts. 
Interruptor automàtic diferencial bipolar de 40A  amb 
sensibilitat de 30mA del fabricant MERLIN GERIN, el 

preu inclou muntatge 
36,28 6 217,68 

4.28 Uts. 
Quadre metàl·lic de 1200x2000x1500 per la ubicació de 
les proteccions del centre. El preu inclou el muntatge i 

el petit material 
511,47 1 511,47 

4.29 Uts. 

Quadre metàl·lic de 1200x2000x1500 per la ubicació 
dels elements de monitorització del centre i 

senyalització d’alarmes i contactes auxiliars. El preu 
inclou el muntatge i el petit material 

511,47 1 511,47 

4.30 m. 

Tub corrugat de 16mm2 de diàmetre el preu inclou la 
instal·lació del mateix destinat a encabir tres conductors 

de 1,5mm2 corresponents a l’enllumenat interior i 
d’emergència 

1,24 200 248 

4.31 m. 
Tub corrugat de 20mm2 de diàmetre el preu inclou la 

instal·lació del mateix destinat a encabir tres conductors 
1,63 200 326 
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de 2,5mm2 corresponents a  les línies d’endolls 

4.32 m. 

Tub corrugat de 25mm2 de diàmetre el preu inclou la 
instal·lació del mateix destinat a encabir tres conductors 

de 6mm2 corresponents a  les línies de l’escalfador 
elèctric i climatització 

1,75 150 262,5 

4.33 m. 
Cable unipolar de 1,5mm2 de secció amb aïllament de 

0,6/1KV col·locat en safata o tub 
1,37 300 411 

4.34 m. 
Cable unipolar de 2,5mm2 de secció amb aïllament de 

0,6/1KV col·locat en safata o tub 
1,64 300 492 

4.35 m. 
Cable unipolar de 6mm2 de secció amb aïllament de 

0,6/1KV col·locat en safata o tub 
2,45 200 490 

4.36 m. 
Cable unipolar de 10mm2 de secció amb aïllament de 

0,6/1KV 
3,15 100 315 

4.37 m. 
Cable unipolar de 16mm2 de secció amb aïllament de 

0,6/1KV 
3,5 100 350 

4.38 m. 
Plaques de senyalització de perill i advertència, i 
senyalització del transformador, inclou mà d’obra, 

muntatge i elements auxiliars 
470,02 1 470,02 

4.39 Uts. 
Focus d’halogenurs metàl·lics de 400W, el preu inclou 

muntatge i petit material 
318,67 4 1274,68 

4.40 Uts. 
Pantalles de 4 fluorescents de 58W cadascun amb 
arrencada electrònica, el preu inclou muntatge i petit 

material 
201,02 6 1206,12 

4.41 Uts. 
Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb 

sedimentador de 600 a 799 l de capacitat i digestor de 
1000 a 1999 l de capacitat 

870,33 1 870,33 

 
 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 153 
 

5.3.5. Aerogeneradors 

Ref. Uts. Descripció del material Preu (€) Unitats Total 

5.1 m. 

Aerogenerador ECOTÈCNIA ECO 80 1.6 de classe III, 
el preu inclou transport, amb camions especials, grues 

de muntatge, execució de la sabata, elements de 
protecció de l’aerogenerador, el propi muntatge 

d’aquest, sistemes de control, així com la posada en 
funcionament i la verificació d’aquest  a càrrec de 

l’empresa subministradora. 

1,670M€ 5 8,35M€ 

5.2 m. 
Equips de control i monitorització, així com la realització 
del software que permeti controlar els aerogeneradors, 
així com enregistrar les dades del seu comportament 

5680 5 28400 
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5.4. RESUM DE PRESSUPOST 

1.Línies interiors d’alta tensió     372.252,4€ 

2.Línies interiors de baixa tensió     4.132,2€ 

3.Centres de transformació     312.386,34€ 

4.Centre de control      196.429,38€ 

5.Aerogeneradors      8.375.400€ 

Pressupost d’Execució Material (PEM)     9.260.600,32€ 

  Costos generals (15%)      1.389.090,048€  

  Benefici industrial (6%)      555.636,02€ 

Pressupost d’Execució de la Contractació     11.205.326,39€ 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE 

 

La retribució a percebre per la cessió d’energia a la xarxa es calcula segons l’article 26 del Reial 

Decret 2818/1998 del 23 de desembre, sobre la producció de l’energia elèctrica per a 

instal·lacions abastides per recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració, com: 

 

On: 

R = Retribució a percebre  

Pm = Preu de mercat 

Pr = Prima 

ER = Complement per energia Reactiva, se el factor de potència és superior a 0,9 serà positiu, si 

és inferior serà negatiu. 

 

Segons el Reial decret 661/2007 del 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica en Règim Especial, les tarifes per al grup b2.1 són les següents: 

Els primers 20 anys: 

 

GRUP TARIFA REGULADA c€/KWh 
PRIMA DE REFERÈNCIA 

c€/KWh 

LÍMIT SUPERIOR 

c€/KWh 

LÍMIT INFERIOR 

c€/KWh 

B2.1 7,3228 2,9291 8,4944 7,1275 

 

A partir de 20 anys: 

 

GRUP TARIFA REGULADA c€/KWh 
PRIMA DE REFERÈNCIA 

c€/KWh 

LÍMIT SUPERIOR 

c€/KWh 

LÍMIT INFERIOR 

c€/KWh 

B2.1 6,12 0   

 

Pel què fa al càlcul de primes en el nostre cas s’estableix el següent: “Para valores del precio del 

mercado de referencia comprendidos entre el límite superior menos la prima de referencia y el 

límite superior, el valor de la prima a percibir será la diferencia entre el límite superior y el precio 

del mercado de referencia en esa hora.” 

 

0,011716€0,073228-0,084944=Pr =  
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Segons el mateix decret el complement per energia reactiva és de 7,8441c€/KWh i segons el 

factor de potència s’estableix un percentatge d’aquest complement, tal i com es pot veure a la 

taula següent extreta de l’annex V d’aquest decret: 

 

El factor de potència generat serà d’entre 0,97 i 0,98, per tant: 

 

KWh/€108441,701,00,078441=(punta) ER 4−⋅=⋅  

KWh/€1056882,102,00,078441=(vall) ER 3−⋅=⋅  

 

L’article 26 del RD 661/2007 determina la discriminació horaria que s’haurà d’aplicar en el càlcul 

del complement per energia reactiva: 

 

 

Aproximadament el 41,67% de la producció es realitzarà en punta, i el 58,33% en vall per tant: 

 

€996,471.11000.100.354167,0108441,7=(punta) ER 4 =⋅⋅⋅ −  

€589,121.32000.000.100.355833,010,568821=(vall) ER 3 =⋅⋅⋅ −  
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Tenint en compte la producció d’energia prevista al parc que és de 35,10 GWh anuals surten els 

següents càlculs: 

 

€393,952.590.232.121,58911.471,996-0,07322835.100.000=R =+⋅  

 

Per trobar el benefici net de la inversió s’haurà de deduir d’aquesta quantitat el cost de l’execució 

del projecte, així com els costos de manteniment i personal, que segons un estudi de l’Institut per 

a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, IDAE, els costos d’explotació suposen un 3,3% de la 

inversió, o bé un 18% de la facturació. Els costos de operació i manteniment de les màquines, 

els costos de personal arriben al 25%, els recanvis el 55%, i els consumibles un 20%. 

 

Estadísticament la vida útil d’un parc eòlic està al voltant dels 20 anys. 

 

Per tant: 

 

Inversió:       11.205.326,39€ 

Facturació anual:      2.590.952,393€ 

Costos d’explotació(18% de la inversió):   466.371,430€ 

 

anys27,5
9632.124.580,

39,326.205.11

0466.371,43-3932.590.952,

,3911.205.326
=PAYBACK ==

 

 

Segons els càlculs realitzats la inversió es recuperaria en 5 anys, 3 mesos i una setmana, a partir 

d’aquí generarà un benefici fins als 20 anys un benefici de 31.295.077,59€. 
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7. CONCLUSIONS 

 

El projecte del Parc Eòlic de l’Ametlla de Mar suposarà una inversió de 11.205.326,39€, la qual 

afecta notablement en els índex de rendibilitat, al constituir un a part fonamental el els costos del 

projecte. La viabilitat del projecte, però, sembla força segura, ja que el període d’amortització és 

força curt, de 5,27 anys.  

 

En els parcs eòlics, el factor més crític per a la rendibilitat del projecte és la velocitat del vent, la 

qual cosa fa imprescindible disposar d’estudis del potencial eòlic fiables, que tinguin en compte 

les possibles variacions de potencial a llarg termini. 

 

Per altra banda, el preu de l’energia, que és constant a curt termini, a llarg termini pot patir 

variacions, per exemple en un canvi de política sobre energies renovables, la lliberalització total 

del mercat elèctric, etc... 

 

Com ja s’ha dit anteriorment la inversió inicial del projecte és elevada, i els costos de producció 

són notables, tot i això les variacions en aquests àmbits, no fan variar la rendibilitat del projecte, 

ja que el marge entre els costos de producció i els ingressos a percebre és tant gran que pot 

absorbir aquests possibles augments. En canvi una variació en el preu de l’energia si que pot 

afectar seriosament la rendibilitat del projecte. 
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Jesús Trashorras Montecielos “Proyectos eléctricos, planos y esquemas” 2000 Paraninfo 

 

Agustín Castejón, Germán Santamaría “Tecnologia eléctrica” 1994 McGraw Hill 

 

Pagines Web: 

 

INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA   www.icaen.net 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA  www.icc.cat 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO   www.boe.es 

ENDESA      www.endesa.es 

ORMAZABAL      www.ormazabal.es 

ECOTÈCNIA      www.ecotecnia.com 

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA    www.ree.es 

GENERALITAT DE CATALUNYA   www.gencat.net 

ACCIONA      www.acciona.es 

 



PARC EÒLIC DE L’AMETLLA DE MAR                                      EPSEM 
 

Projecte fi de carrera  Joaquim Suades Farré 160 
 

Visites: 

 

Parc eòlic de Colladetes (el Perelló), de la companyia Enervent i amb una potència total 

instalada de 24,75MW 

  


