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RESUM 

El present projecte va sorgir de la sol·licitud a l’enginyer de l’electrificació de la 
urbanització de nova construcció al terme municipal de Corbera de Llobregat. Per 
aquest motiu s’ha realitzat l’estudi per tal de realitzar la complerta electrificació 
de la urbanització. 

El disseny de la instal·lació elèctrica compren la xarxa de subministrament en 
Alta Tensió i els Centres de Transformacions necessaris per assegurar el correcte 
subministrament elèctric, la xarxa de subministrament de Baixa Tensió per a 
cadascun dels habitatges i la xarxa d’enllumenat públic, que compren tant 
l’estudi de la xarxa elèctrica com l’estudi lumínic corresponent a aquest tipus de 
instal·lacions.  

RESUMEN 

El presente proyecto surgió de la solicitud al ingeniero de la electrificación de la 
urbanización de nueva construcción en el termino municipal de Corbera de 
Llobregat. Por este motivo ha sido llevado a cabo el estudio por tal de realizar la 
completa electrificación de la urbanización.  

El diseño de la instalación eléctrica comprende la red de suministro en Alta 
Tensión y los Centros de Transformación necesarios para asegurar el correcto 
subministro eléctrico, la red de suministro en Baja Tensión para cada uno de los 
hogares y la red de Alumbrado Publico, que comprende el estudio tanto de red 
eléctrica como el estudio lumínico correspondiente a este tipo de instalaciones. 

ABSTRACT 

This project arose from a request to the engineer for the electrification of the 
urbanization of new construction in the municipality of Corbera de Llobregat. For 
this reason has been carried out by the study of such conduct the complete 
electrification of the urbanization. 

The design of the electrical installation comprises the network in High Voltage 
and the Transformation Centers needed to ensure the proper electric supply, the 
Low Voltage network for each household and public lighting network, which 
includes the study of both electricity network and the lighting study for such 
facilities.
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 
La urbanització “Ca n’Armengol” esta situada al terme municipal de Corbera de 
Llobregat. Compren una superfície de 118.242m2 i esta delimitat al nord, al sud i 
a l’oest per massa forestal i a l’est per massa forestal y la urbanització de Sant 
Cristòfol. La urbanització disposa de dos carreters secundaries d’accés, que van 
fins al nucli urbà de Corbera de Llobregat, una atravessant la urbanització de San 
Cristofol i l’altre directament a traves de la carretera BV-2421. 

L’empresa PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES GRAU, S.L., ha encarregat a l’enginyer 
que subscriu el projecte el present Projecte d’electrificació de la Urbanització de 
Ca n’Armengol. 

1.2. Objecte del projecte 
L’objecte del projecte es especificar les condicions tècniques, de execució i 
econòmiques, per a l’electrificació urbana, de Baixa i Alta Tensió de la 
urbanització Ca n’Armengol en la població de Corbera de Llobregat, així com 
l’enllumenat públic dels diferents carrers que conformaran la urbanització, 
d’acord amb la normativa actual vigent pròpia de la companyia subministradora 
FECSA-ENDESA i amb les normes urbanístiques de la població. 

1.3. Titular 
El titular de la instal·lació es l‘empresa PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES GRAU, S.L. 
amb domicili al c/Rafael Casanova, nº43 de Molins de Rei, província de 
Barcelona, amb numero de CIF B-7009545. 
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1.4. Situació i emplaçament 
Els terrenys on serà situada la futura Urbanització Ca n’Armengol es troben 
ubicats a la província de Barcelona, comarca del Baix Llobregat, i més 
concretament, al terme municipal de Corbera de Llobregat, a uns 3,250 km. a 
l’oest del centre del nucli principal de població, seguint la carretera BV-2421. La 
seva situació exacta figura en els plànols adjunts. 

1.5. Justificació del projecte 
S’ha decidit la urbanització de la zona, degut al creixement de la població de 
Corbera de Llobregat i a la gran demanda de primeres i segones residències que 
ha experimentat la zona, a demés d’estar situada en una zona a mig camí entre 
diversos nuclis de població importants de la zona, com son Martorell o Vallirana. 
També cal destacar la seva bona comunicació amb Barcelona, mitjançant la 
carretera comarcal BV-2421 (amb un punts d’accés directe a la urbanització 
desde la zona nord-est de la mateixa), la carretera nacional N-340 i les vies 
ràpides A7 i AP7, que es troben a pocs quilometres de distancia de la mateixa 
urbanització. 

La sol·licitud d’aquest projecte es deu com a conseqüència de la demanda 
elèctrica que comportarà la construcció de la urbanització i la redistribució de 
línies que es produirà. 

1.6. Abast del Projecte 
El present projecte te com a objectiu la electrificació urbana (Xarxa d’Alta Tensió, 
Baixa Tensió i Enllumenat Públic) de la urbanització de Ca n’Armengol en el 
terme municipal de Corbera de Llobregat. La potencia estimada de l’electrificació 
es de 2793,95kW a distribuir entre quatre nous centres de transformació a 
instal·lar. 

El projecte es dividirà en 4 parts que es descriuen a continuació. L’ordre 
d’execució de les fases correspondrà a grans trets, amb l’exposat en aquest 
apartat. 

1.6.1. Instal·lació Alta Tensió 

Actualment existeix la xarxa de Alta Tensió d’un circuit (Línia Gelida 1) que creua 
la zona on es preveu construir la urbanització i que deurà ser retirada per la 
companyia (FECSA-ENDESA) d’acord amb la empresa concessionària de les obres 
d’urbanització del terreny. Per tal de realitzar el subministrament als diferents 
Centres de Transformació, es procedirà a l’estesa de conductor de mitja tensió, 
que tindrà l’origen en una doble conversió aèria-subterrània, en torre metàl·lica 
existent al Carrer de Ca n’Armengol, a les afores de la urbanització, tal com 
s’indica als plànols, i que transcorrerà per dos dels centres de transformació, 
realitzant entrada i sortida per tal de connectar-los en anell. Els altres dos 
Centres de Transformació quedaran penjats del Centre de Transformació num. 1, 
degut a la complexitat per realitzar una connexió completament en anell amb la 
distribució de la urbanització. Finalment, i per tal de donar continuïtat a la línia 
GELIDA1, es realitzarà una nova conversió aèria-subterrània, en torre metàl·lica 
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existent al Carrer de les Arts, a les afores de la urbanització, tal i com s’indica als 
plànols. 

La connexió a la xarxa i el desmuntatge de la línia d’Alta Tensió Gelida 1, no es 
objecte del projecte doncs aquesta serà realitzada per la companyia 
subministradora FECSA-ENDESA de forma exclusiva. 

1.6.2. Centres de Transformació 

Els centres de transformació, que estaran ubicats tal i com s’indica als plànols 
adjunts, seran els encarregats d’efectuar la transformació de 25kV a 400/230V. 
S’ubicaran seguint un criteri de distribució de càrregues, així com seguint les 
preferències indicades pel promotor del projecte, evitant col·locar-los a l’interior 
de terrenys de propietat privada i plantes baixes d’edificis i utilitzant per a tal 
efecte zones verdes propietat de la promotora. 

S’instal·laran 4 centres de Transformació del model prefabricat PFU-4, de la casa 
ORMAZABAL. La seva estructura serà igual en tots i cadascun d’ells, dues cel·les 
de línia i na de protecció. 

1.6.3. Instal·lació de Baixa Tensió 

S’instal·laran les Caixes de Distribució per a Urbanitzacions i les Caixes de 
Protecció i Mesura, tal i com s’indiquen als plànols. S’estendran noves línies de 
B.T. amb conductors RV 0.6/1 kV 3x1x240 + 1x 150 AL des dels quadres de 
baixa tensió de los Centres de Transformació fins a les caixes de Baixa Tensió. Es 
realitzaran totes las connexions necessàries amb terminals bimetál·lics per a 
donar continuïtat a las línies. 

1.6.4. Instal·lació d’Enllumenat Públic 

S’instal·laran lluminàries per tal d’il·luminar d’una forma suficient i eficient els 
carrers que componen la urbanització, de forma unilateral, tal i com s’indiquen 
als plànols. S’estendran noves línies de E.P. de 400V amb conductors RV 0.6/1 
kV de secció mínima 6mm² de coure des dels Quadres de Comandament i 
Control, situats a les proximitats dels C.T. i alimentats directament des del el 
Transformador, passant pel quadre de B.T., pero sense cap mena de protecció 
addicional a les que es troben als Q.C.C. Es realitzaran totes las connexions 
necessàries amb terminals bimetál·lics per a donar continuïtat a las línies. 

1.7. Reglamentació i Disposicions Oficials 
En el present projecte s’han tingut en compte en compta las condicions 
d’edificació establertes per el municipi de Corbera de Llobregat. 

A continuació es mostra una relació de les normes que s’ha utilitzat en aquest 
projecte i què, actualment, estan en vigor: 

a) Instal·lacions de la Xarxa d’Alta Tensió: 

 ! Real Decreto 3275/1982 de 12 de Novembre, sobre Condiciones Técnicas 
y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación, així com les Ordres de 6 de juliol de 1984, de 18 
d’octubre de 1984 i de 27 de novembre de 1987, mitjançant les quals 
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s’aproven i actualitzen las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre 
aquest reglament. 

 ! Ordre de 10 de Març de 2000, modificant l’ITC MIE RAT en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 ! Real Decreto 3151/1968 de 28 de Novembre, , mitjançant el qual s’aprova 
el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 ! Real Decreto 1955/2000 de 1 de Desembre, mitjançant el qual es regulen 
les Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 ! Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia 
Elèctrica. 

 ! Condiciones imposades pels Organismes Públics afectats i les Ordenances 
Municipals. 

 ! Resolució TRI/301/2006 de 3 de Febrer (DOGC 4584 de 02.03.06) 
mitjançant la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de 
les xarxes soterrades de distribució elèctrica d’Alta Tensió a l’àmbit 
territorial de Catalunya. 

b) Instal·lacions de la Xarxa de Baixa Tensió: 

 ! Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 d’Agost de 2002). 

 ! Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 
19.6.84). 

 ! Real Decreto 1955/2000 de 1 de Desembre, mitjançant el qual es regulen 
les Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 ! Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia 
Elèctrica. 

 ! Condiciones imposades pels Organismes Públics afectats i les Ordenances 
Municipals. 

c) Instal·lacions de Centres de Transformació: 

 ! Reglamento de L.A.A.T. aprovat pel Decreto 3.151/1968, de 28 de 
Novembre, B.O.E. de 27-12-68. 

 ! Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. aprovat 
pel Real Decreto 3.275/1982, de Novembre, B.O.E. 1-12-82. 

 ! Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprovat 
pel Decreto de 28/11/68. 

 ! Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84. 
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 ! Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 
Aprovades per ordre del MINER a 18 d’Octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-
84. 

 ! Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 d’Agost de 2002). 

 ! Autorización de Instalaciones Eléctricas. aprovat per la Ley 40/1994, de 30 
de desembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

 ! Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desenvolupaments posteriors. 
aprovat per la Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

 ! Real Decreto 614/2001, de 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut y seguretat dels treballadors vers el risc elèctric. 
Condicions imposades pels organismes Públics afectats. 

 ! Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía, Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de 
Juliol 

 ! Real Decreto 2949/1982 de 15 d’Octubre sobre Escomeses Elèctriques. 

 ! NTE-IEP. Norma tecnològica del 24-03-73, per a Instal·lacions Elèctriques 
de Posta a Terra. 

 ! Normes UNE y recomanacions UNESA. 

 ! Condiciones imposades pels Organismes Públics afectats. 

 ! Ordenances municipals de l’ajuntament on s’executi l’obra. 

 ! Condicionants que puguin ser emesos per organismes afectats per les 
instal·lacions. 

 ! Normes particulars de la companyia subministradora. 

 ! Qualsevol altra normativa i reglamentació d’obligat compliment para a 
aquest tipus d’instal·lacions. 

d) Instal·lació de la Xarxa d’Enllumenat Públic: 

 ! Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editades per la Gerencia de 
Urbanismo del Ministerio de la Vivienda a l’any 1.965. 

 ! Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior 
(B.O.E. 12.8.78). 

 ! Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referents a Quadres de Protecció, 
Mesura e iControl. 

 ! Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referents a lluminàries 
y projectors per a enllumenat exterior. 

 ! Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 
Homologación de columnas y báculos. 
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 ! Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

 ! Ordre del 16 de maig de 1989, que conté les especificacions tècniques 
sobre columnes i bàculs (B.O.E. de 15-7-89). 

 ! Ordre del 12 de juny de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), per la qual s’estableix la 
certificació de conformitat a normes com a alternativa de la homologació 
dels candelabres metal·lics(bàculs, columnes d’enllumenat exterior i 
senyalitzacio de transit).  

 ! DECRETO 82/2005 del 3 de maig pel qual s’aprova el  Reglamento de 
desarrollo de la Ley 6/2001 de 31 de mayo, ordenación medioambiental 
del alumbrado para la protección del medio nocturno DOGC num.4378, 
05,05,05. 

e) Seguretat i salut: 

 ! Ley 31/1995, del 8 de novembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 ! Real Decreto 1627/1997 del 24 d’octubre de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 ! Real Decreto 485/1997 del 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 ! Real Decreto 1215/1997 del 18 de juliol de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

 ! Real Decreto 773/1997 del 30 de maig de 1997, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

1.8. Posta en marxa i funcionament 
La posta en marxa es realitzarà efectuant els passos següents en l’ordre que es 
descriu a continuació: 

 ! Permisos. 

 ! Legalitzacions. 

 ! Obertura de rases MT, BT i enllumenat públic. 

 ! Col·locació de CGP y caixes de seccionament. 

 ! Muntatge de centro de transformació. 

 ! Estesa de conductor. 

 ! Proves de assaig. 

 ! Connexions de BT. 

 ! Connexions de MT. 
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 ! Maniobres y  connexió a xarxa. 

1.9. Resum del Pressupost 
La realització de l’electrificació y enllumenat de la Urbanització de Ca n’Armengol 
situada a la localitat de Corbera de Llobregat s’eleva a la quantitat de: 

 ! Pressupost de xarxa A.T.: 406.390,64 Euros 

 ! Pressupost de C.T.: 175.074,6700 Euros 

 ! Pressupost de xarxa B.T.: 1.341.924,30 Euros 

 ! Pressupost de xarxa E.P.: 1.527.304,65 Euros 

 ! Pressupost total: 4.803.366,41 Euros 
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CAPÍTOL 2: 

CARACTERÍSTIQUES 

DE LA URBANITZACIÓ 

CA N’ARMENGOL 

2.1. Característiques del terreny 
Actualment el terrenys són a una zona forestal de mitja muntanya dins d’un 
paisatge plenament mediterrani. Els terrenys tenen un perfil irregular al estar 
situats entre dos turons, un al nord i un altre al sud, i una vall a la seva part 
central, però sense grans desnivells que pugin afectar de forma gaire 
significativa a l’hora de que les obres siguin dutes a terme. 

La flora de la zona es també típicament mediterrània formada per boscos 
principalment de roures, pins i matolls de petites dimensions. També es una zona 
on s’han establert camps de cultiu de tipus intensiu, es a dir, que no ocupen una 
gran extensió dels terrenys que s’empraran per a la construcció de la 
urbanització. 

A l’hora de realitzar les obres, els terrenys estaran perfectament condicionats per 
a la realització de les obres, completament nets de vegetació i altres tipus de 
brossa. 
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2.2. Característiques Geològiques 
Geològicament, es una zona estable formada per sòls tous com son sorres i 
argiles com les que es troben a la zona central ,que com s’ha mencionat amb 
anterioritat, esta situada en una vall.   

Les zones muntanyoses que trobem tant al nord com al sud, estan formades 
principalment per gresos, amb algunes zones amb jaciments de granits i altes 
roques dures, però molt minoritàries. Per tant també podríem classificar les 
zones muntanyoses con a zones toves que no posaran grans dificultats a l’hora 
de realitzar les rases i la resta d’operacions que s’hauran de dur a terme. 

La única problemàtica que cal destacar a l’hora de realitzar les obres, es la gran 
permeabilitat de la zona, sobretot a la zona central, per tal s’haurà de tenir cura 
d’aquest inconvenient a l’hora de realitzar la impermeabilització de les rases per 
on circularà el cable i les cementacions de les estructures que s’instal·laran. 

2.3. Distribució de la urbanització 
Els terrenys on estarà ubicada la Urbanització de Ca n’Armengol comprenen una 
superfície de 118.242m2 dels quals un 0,01% (738m2) serà destinat a sòl 
públic, un 34,69% (41.023m2) seran destinat a carrers i un 64,47% (76.481m2) 
serà destinat a sòl privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lluís Alarcón Andrés  

 - 16 - 

 

 

CAPÍTOL 3: XARXA 

SUBTERRÀNIA DE AT 

3.1. Generalitats 
La tensió nominal de la Xarxa de Mitja Tensió serà en tot cas la mateixa que 
correspon a un sistema que s’ha de connectar a una tensió trifàsica de 25kV amb 
una freqüència de 50Hz. La caiguda de tensió en cap cas podrà superar el 7%, 
en condicions de plena carrega de la línia. 

A continuació serà mostrada la previsió de potencia per a cadascun dels 4 C.T. 
que componen la xarxa de distribució d’A.T. / B.T. 

Taula 1. Previsió de potencia dels transformadors. 

CT Potencia Potencia 
Potencia 

Trafo Saturació 

 (kW) (kVA) (kVA) (%) 

1 556,84 473,31 630 75,13% 

2 475,14 403,87 630 64,11% 

3 703,44 597,92 630 94,91% 

4 374,51 318,33 630 50,53% 

Encara que alguns dels C.T. podrien funcionar amb tranformadors de 400kVA, 
tots seran de 630kVA, per possibles futures ampliacions de la demanda a la 
zona. 
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3.2. Connexió a Xarxa Aèria de AT 
La connexió de la  línia a la Xarxa Aèria de Mitja Tensió en aquest punt se 
realitzarà mitjançant dues conversions termoretractils aèries-subterrànies a les 
torres metàl·liques existents (T.M.EST i T.M.OEST). 

3.3. Traçat Xarxa subterrània de AT 
La xarxa de mitja tensió discorrerà per el carrers de la urbanització de forma 
totalment soterrada, d’aquesta forma el traçat ens aportarà com a principals 
avantatges una gran seguretat d’aïllament de la pròpia línia, disminuint 
d’aquesta forma el possible manteniment correctiu, i alliberant una gran 
quantitat d’espai per allà on circula, degut a que només s’ocupa el terrenys per 
sota del nivell de terra, deixant el nivell superior completament lliure per a 
qualsevol altre tipus d’us que se li vulgui donar. Els inconvenients que ens aporta 
son una major complexitat tant en el cable, degut al seu aïllament, com en el 
cost de les excavacions, degut a la necessitat de maquinaria especialitzada per a 
la feina. També s’ha de tenir en compte que les reparacions seran mas costoses i 
complexes, degut a que s’haurà de tornar a excavar (ara amb mes precaució) 
per tal de solucionar el problema. 

Però a pesar de tots aquest inconvenients, s’ha decidit com a millor solució 
soterrar la línia per tal de complir un dels requisits del sol·licitant, per el qual es 
demanava que la xarxa elèctrica tingues el menor impacte visual possible. 

3.3.1. Resum de Dades 

Taula 2. Resum de dades linia A.T. 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Ampliar i millorar la capacitat del servei de la 
xarxa de distribució. 

3. Origen 
Conversió aèria-subterrània en torre metàl·lica 
est existent 

4. Final Cel·la 27 del C.T.-1 

5. Termes municipals 
afectats 

Corbera de Llobregat 

6. Tensió  25000 V  

7. Longitud línia Subterrània 0,332km per circuit 

8. Nombre de circuits Un 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor línia 
Subterrània 

Alumini 

11. Secció dels conductors  
          Línia Subterrània 

 
240 mm2 
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12. Tensió del cable 
subterrani  

18/30 kV 

13.  Nivell d’aïllament   70/170 kV 

Taula 3. Resum de dades linia A.T. 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Ampliar i millorar la capacitat del servei de la 
xarxa de distribució. 

3. Origen Cel·la 17 del C.T.-1 

4. Final Cel·la 27 del C.T.-4 

5. Termes municipals 
afectats 

Corbera de Llobregat 

6. Tensió  25000 V  

7. Longitud línia Subterrània 0,795km per circuit 

8. Nombre de circuits Un 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor línia 
Subterrània 

Alumini 

11. Secció dels conductors  
          Línia Subterrània 

 
240 mm2 

12. Tensió del cable 
subterrani  

18/30 kV 

13.  Nivell d’aïllament   70/170 kV 

Taula 4. Resum de dades linia A.T. 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Ampliar i millorar la capacitat del servei de la 
xarxa de distribució. 

3. Origen Cel·la 17 del C.T.-4 

4. Final Cel·la 17 del C.T.-3 

5. Termes municipals 
afectats 

Corbera de Llobregat 

6. Tensió  25000 V  

7. Longitud línia Subterrània 0,779km per circuit 

8. Nombre de circuits Un 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor línia 
Subterrània 

Alumini 
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11. Secció dels conductors  
          Línia Subterrània 

 
240 mm2 

12. Tensió del cable 
subterrani  

18/30 kV 

13.  Nivell d’aïllament   70/170 kV 

Taula 5. Resum de dades linia A.T. 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Ampliar i millorar la capacitat del servei de la 
xarxa de distribució. 

3. Origen Cel·la 37 del C.T.-1 

4. Final Cel·la 17 del C.T.-2 

5. Termes municipals 
afectats 

Corbera de Llobregat 

6. Tensió  25000 V  

7. Longitud línia Subterrània 1,183km per circuit 

8. Nombre de circuits Un 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor línia 
Subterrània 

Alumini 

11. Secció dels conductors  
          Línia Subterrània 

 
240 mm2 

12. Tensió del cable 
subterrani  

18/30 kV 

13.  Nivell d’aïllament   70/170 kV 

Taula 6. Resum de dades linia A.T. 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Ampliar i millorar la capacitat del servei de la 
xarxa de distribució. 

3. Origen Cel·la 27 del C.T.-2 

4. Final 
Conversió aèria-subterrània en torre metàl·lica 
oest existent 

5. Termes municipals 
afectats 

Corbera de Llobregat 

6. Tensió  25000 V  

7. Longitud línia Subterrània 0,471km per circuit 

8. Nombre de circuits Un 
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9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor línia 
Subterrània 

Alumini 

11. Secció dels conductors  
          Línia Subterrània 

 
240 mm2 

12. Tensió del cable 
subterrani  

18/30 kV 

13.  Nivell d’aïllament   70/170 kV 

3.4. Rases i estesa del conductor 

3.4.1. Generalitats 

Les rases es realitzaran seguint els criteris establerts per la companyia 
distribuïdora. Els conductors passaran per les voreres i en els casos que sigui 
necessari creuar el carrer, es realitzaran de forma perpendicular a la calçada i 
sota tub formigonat. Les corbes que hi hagi en el traçat estaran sempre en 
consonància amb el radi mínim de curvatura del conductor.  

Quan l’estesa de cable s’hagi d’efectuar sota tubular, serà necessari la 
construcció d’arquetes cada 100m i als canvis de sentit, per tal de facilitar 
l’accessibilitat als cables tant a l’hora de realitzar la seva estesa, com al 
solucionar avaries. 

Les arquetes seran prefabricades amb unes dimensions de 115x115cm i una 
alçada de 82cm. Un cop col·locades seran omplertes amb 40cm de sorra, per tal 
d’esmorteir les vibracions que es poguessin transmetre des de l’exterior. A 
damunt de la capa de sorra es col·locarà una altre capa de terra crivellada 
compactada fins a l’alçada que sigui precisa, d’acord amb l’acabat de les rases. 

Les conduccions o canalitzacions no podran estar sobre materials combustibles 
no autoextingibles, si es trobaran coberts per ells. 

Els conductors auxiliars de mesura, comandament, etc, es mantindran sempre 
que sigui possible, separats pels conductors de tensions superiors a 1kV o 
hauran d’estar protegits mitjançant envà de separació dins de les canalitzacions 
o tubs metàl·lics amb posta a terra. 

Les galeries subterrànies, rases i canonades per a conductors han de ser 
ampliades i amb una petita inclinació cap a pous de recollida o han de disposar 
de drenatge. 

Per a la confecció d’entroncaments s’hauran de seguir els procediments 
establerts pels fabricants i hauran de ser homologats per la empresa 
distribuïdora. 

3.4.2. Especificacions / Rases i conductors 

És possible que en l’execució dels treballs, aquests valors hagin de ser disminuïts 
degut a obstacles existents. En aquest cas, els conductors es protegiran 
mecànicament d’acord amb les regles de la bona construcció. Aquesta 
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circumstancia s’indicarà en el corresponent certificat de direcció i acabament 
d’obra (CDAO) 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements que 
senyalitzin la presència dels cables. 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 
Organismes afectats. 

La línia, en aquests trams subterranis, està formada per tres conductors 
unipolars, tipus RHZ1 Al o DHZ1 Al, i compliran les especificacions de les normes 
UNE que els corresponguin. 

Els conductors seran circulars compactes d’Al (alumini), de classe 2 segons la 
norma UNE 21 022, i estaran formats per diversos fils d’alumini cablejats. La 
tensió assignada del cable serà de 18/30 kV, el conductor serà d’alumini de 240 
mm2. 

Sobre el conductor hi haurà una capa termoestable extruïda semiconductora, 
adherida a l’aïllament en tota la seva superfície, amb un gruix mig mínim de 0,5 
mm i sense acció nociva sobre el conductor. 

L’aïllament serà de polietilè reticulat (XLPE), de 8 mm de gruix mig mínim. 

Sobre l’aïllament hi haurà una part semiconductora no metàl·lica, associada a 
una part metàl·lica. La part no metàl·lica estarà constituïda per una capa de 
mescla semiconductora termoestable extruïda, de 0,5 mm de gruix mig mínim, 
que es pugui separar de l’aïllament sense deixar sobre ell traces de mescla 
semiconductora apreciables a simple vista. La part metàl·lica estarà constituïda 
per una corona de fils continus de coure recuit, disposats en hèlix oberta, sobre 
la qual es col·locarà un fleix de coure recuit en hèlix oberta disposada en sentit 
contrari a l’anterior. La secció real del conjunt de la pantalla metàl·lica serà com 
a mínim d´16 mm². 

La col·locació de la pantalla semiconductora interna, del aïllament i de la pantalla 
semiconductora externa, al procés de fabricació dels cables, es realitzarà per 
triple extrussió simultània. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa d’un compost termoplàstic a 
base de poliolefina resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se en 
el subsòl. 

Serà de color vermell o negre i el seu gruix mig mínim de 2 mm. 

En la taula següent s’indiquen les característiques principals dels conductors. 

Taula 7. Diàmetre del conductor en funció de la secció nominal 

Diàmetre del conductor mm Secció nominal 
mm² 

Nombre mínim 
de fils del 
conductor 

Mínim Màxim 

Resistència 
màxima del 
conductor a 

20ºC (W/km) 

150 18 13,7 14,9 0,206 

240 30 17,8 19,2 0,125 

400 53 22,9 24,5 0,0778 
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Intensitats màximes admissibles 

Són les indicades a la taula següent. S’han pres de la Norma UNE 20435, per a la 
temperatura màxima admissible dels conductors i condicions del tipus de 
instal·lació allà establertes. 

Taula 8. Intensitat màxima admissible, en A, en servei permanent i 
amb corrent alterna 

Instal·lació a l’aire Instal·lació soterrada Secció nominal 
dels conductors 
mm² Cable aïllat amb XLPE Cable aïllat amb XLPE 

150 320 315 

240 435 415 

400 580 530 

La línia, en aquests trams subterranis, està formada per tres conductors 
unipolars, tipus RHZ1 Al o DHZ1 Al, les característiques dels quals s’ajustaran a 
les definides en la Norma UNE 21.123, pels cables indicats. La tensió assignada 
del cable serà de 18/30 kV, el conductor serà d’alumini de 240 mm2 , la pantalla 
serà de coure de 16 mm2 i el recobriment extern estarà format per una capa de 
material aïllant resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-se en el 
subsòl 

D’igual manera s’adjunten plànols de les rases tipus a realitzar per les línies de 
25 kV. 

La instal·lació d’aquests conductors serà: 

 ! Directament enterrats sota rasa oberta i omplerta amb sorra preparada. 
S’instal·larà una línia continua de totxanes sobre el conductor pe que 
aquesta serveixi de protecció mecànica. Quan el conductor transcorri per 
zones de lliure accés, a demés, disposarà d’una cinta de senyalització amb 
la identificació d’Alta Tensió. 

 ! En tubs de formigó, ciment o fibrociment, plàstics o metàl·lics, 
degudament enterrats. 

L’obertura de les rases serà realitzada mitjançant maquinaria pesada 
(retroexcavadora) o a mà quan sigui necessari. Serà extreta fins a una 
profunditat d’un metre i una amplada de 40cm per a un i dos circuits, de 70cm 
per a tres circuits i d’un metre per a quatre. 

Un cop fetes les rases es prepara un llit de sorra compactada o una capa de 6cm 
de formigó segons sigui necessari per a rasa a la vorera o en un encreuament de 
carrers. 

L’estesa del conductor es farà mitjançant corró quan la longitud de la línia sigui 
superior a 150m per que aquests no es deteriorin ni provoquin futures avaries. 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, el cable que s’ha 
decidit emprar per l’obra es del tipus HERSATENE RHZ1-OL 18/30 kV de General 
Cable, amb referencia 1284120RJP i 1284121RJP, amb les següents 
característiques: 
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Taula 9. Caracteristiques cable A.T. HERSATENE RHZ1-OL 18/30 kV 

Denominació 
tècnica 

RHZ1-OL - 18/30
Kv - Al 

Conductor  Al, Classe 2 

Semiconductor 
interior 

Aïllament XLPE Obturació sobre 
pantalla (TRIPLE 
EXTRUSIÓ) 

Semiconductor 
exterior 

Pantalla de fils H16 mm2 

Coberta Poliolefina 

Tª max. Ús. 90ºC 

Aplicació 

Distribució M.T.
Per a instal·lacions
a l'aire, enterrades
i entubades 

Seccions (mm2) 240 
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CAPÍTOL 4: CENTRES 

DE TRANSFORMACIÓ 

4.1. Generalitats 
Els centres de transformació que seran emprat pe aquest projecte seran del tipus 
UNIBLOCK. Aquest tipus de Centres de Transformació es basen en la combinació 
de diverses peces bàsiques de formigó prefabricades, amb les quals s’obté una 
caseta prefabricada tipus UNIBLOCK. 

La qualitat de les diferents casetes ha estat reconeguda per la Comissió de 
Qualitat d’UNESA en els centre de formigó del tipus UNIBLOCK per els seus 
excel·lents resultats obtinguts als assaigs segons la RU 1303 A (Centres de 
Transformació prefabricats de formigó). 

Els centres de transformació que formaran part d’aquest projecte seran cedits a 
la companyia FECSA-ENDESA, que passarà a tenir la propietat un cop finalitzada 
la instal·lació. L’energia subministrada serà trifàsica de 25kV a una freqüència de 
50Hz.  

La distribució dels C.T. serà mixta radial i en anell obert, degut a la configuració 
de la urbanització i la situació dels punts d’alimentació de la xarxa. 

4.2. Ubicació dels centres de transformació 
Per tal d’ubicar els centres de transformació seguirem els criteris següents: 

 ! Distribució de carrega: Els diferents C. T. hauran de suportar carregues 
similars pe tal d’evitar que algun trafo quedi saturat respecte un altre. 

 ! Simetria: Els C.T. s’ubicaran de forma que les distancies entre ells siguin 
similars (prevalent sempre la distribució de carregues) 
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 ! Possibilitats d’ampliació de l’urbanització: La ubicació dels C.T. han d’estar 
d’acord amb les possibilitats de futures ampliacions de la urbanització. 

 ! Prioritats dels promotors: El promotor en ha demanat que els C.T. estiguin 
situats a algunes de les diverses zones publiques de la urbanització, el 
mes allunyats possible de les zones habitades. 

4.3. Centres de Transformació Prefabricats de 
Superfície Ormazabal 

El tipus de C.T prefabricat que s’emprarà per aquest projecte serà del tipus 
UNIBLOCK de la marca ORMAZABAL. 

L’envolvent d’aquests C.T. es formigó fibrat, i es compon de dues parts: una esta 
formada pel fons i les parets (incloent-hi les reixes de ventilació i les portes) i 
una altre que esta formada pel sostre. 

Tots els armats de formigó estan units entre si i al col·lector de terra segons 
RV1303 i les portes i les reixes presenten una resistència de posada a terra de 
10k  respecte a l’envolvent. 

Els acabats dels C.T. es realitzaran en pintura acrílica rugosa de color blanc a les 
parets i marró al sostre, a les portes i a les reixes. 

4.3.1. Reixes de ventilació 

Es tracta de reixes de ventilació amb lamines en forma de “V” invertida que 
combinada amb una reixa mosquitera i la seva posició de muntatge, permet la 
perfecta ventilació del transformador. 

Aquest ventilació queda avalada per el protocol nº 93066-1-E per a 
transformadors de potencia inferior o igual a 630kVA, i el protocol nº 92202-1-E 
per a transformadors de potencia superior a 630kVA. 

Les reixes es col·locarem a les perforacions que aporta el fabricant del C.T. i es 
fixarà mitjançant cargols estàndard. 

4.3.2. Portes i tapes d’accés 

Per a accedir al C.T. es disposa de dos tipus diferents d’accés, un per a l’accés 
del personal tècnic i un altre per a l’accés directe al transformador. El numero 
d’accessos serà establert en funció de cada tipus de prefabricat o 
subministrament. 

4.3.3. Cementació 

Per a la ubicació del centre de transformació PFU4 serà necessària una excavació 
amb les dimensions que es mostren a la taula que hi ha a continuació.  
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Taula 10. Dimensions de la excavació C.T. PFU-4 

  PFU-4 

Longitud 5260 mm. 

Amplada 3180 mm. 

Profunditat 560 mm. 

Sobre el fons s’estendrà una capa de sorra compactada i anivellada d’uns 10cm 
de gruix. 

4.3.4. Dimensions del centre de transformació 

Els centres de transformació del tipus UNIBLOCK de la marca ORMAZABAL 
s’ajusten a les mesures indicades a la taula que hi ha continuació 

Taula 11. Dimensions del C.T. PFU-4 

  PFU-4 

Longitud 4460 mm. 

Amplada 2380 mm. 

Alçada 3045 mm. 

Superficie 10,7 mm2. 

Dimensions 

exteriors 

Alçada Vista 2585 mm. 

Longitud 4280 mm. 

Amplada 2200 mm. 

Alçada 2550 mm. 

Dimensions 

interiors 

Superficie 9,4 mm2 

4.3.5.  Solera, paviment i tancaments exteriors 

Tots els elements estan fabricats d’una sola peça de formigó, tal i com ja s’ha 
indicat anteriorment. Sobre la placa base, i a una alçada de 460m esta situada la 
“solera”, quedant un espai buit entre les dues, que permet els pas dels conductor 
de AT i BT,  als que s’accedeix a traves de les troneres cobertes amb dues lloses. 

El lloc per al transformador disposa de dos perfils en forma de “U”, que poden 
desplaçar-se en funció de la distancia de les rodes del transformador. 

A la part inferior de les parets frontals i posteriors es troben els forats per als 
conductors d’AT i BT. Aquests forats estan semiperforats, perforant-se totalment, 
únicament si l’obra ho requereix per al nou subministrament. De la mateixa 
forma es disposa d’uns forats semiperforats practicables per a les sortides de les 
terres exteriors. 
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A la paret frontal del C.T. es situen les portes d’accés de vianants, les portes del 
transformador i les reixes de ventilació. Tots els materials estan fabricats amb 
xapa d’acer. 

La porta d’accés per a vianants te unes dimensions de 900x2100mm, mentre 
que la porta del transformador te les portes de 1260x2400mm. Ambdues portes 
es poden obrir 180º. 

La porta d’accés pels vianants disposa d’un sistema de tancament amb la finalitat 
de garantir el bon funcionament, la seguretat i evitar les obertures imprevistes. 
Per això s’utilitza un tancament dissenyat per ORMAZABAL. Les portes també 
tenen dos punts d’ancoratge, un a la part superior i l’altre a la part inferior.  

4.3.6. Ventilació 

Les reixes e ventilació del transformador estan situades en la part inferior de la 
porta d’accés al mateix i en la par posterior del transformador. 

D’aquesta forma, l’aire en el seu moviment natural, envolta totalment e 
transformador, principal productor de calor a l’interior d’un C.T., realitzant una 
eficaç refrigeració del mateix pel termosifó que es podreix a l’entrada i la sortida. 

4.3.7. Condicions de servei 

Els Centres de Transformació prefabricats del tipus UNIBLOCK estan construïts 
per tal de suportar les següents condicions de servei: 

 ! Sobrecarrega de neu de 250 kg /m2 a les seves cobertes. 

 ! Sobrecarrega a la solera de 600 kg /m2 . 

 ! Carrega d’un transformador de 5000 kg sobre la meseta. 

 ! Les temperatures de funcionament de un PFU-4 son: (fins a una humitat 
del    100 %) 

a. Mínima transitòria   -15 º C  

b. Màxima transitòria  +50 º C 

c. Màxima mitja diària  +35 º C 

Aquestes dades corresponen a una alçada d’instal·lació de fins 2500 m pe sobre 
del nivell del mar, tal i com es contempla a la norma MV-101-1962. 

4.3.8. Enllumenat 

Per l’enllumenat interior del CT s’instal·laran les fonts de llum necessàries per tal 
d’aconseguir com a mínim un nivell mig d’il·luminació de fins a 150 lux, existint 
com a mínim dos punts de llum. Les lluminàries hauran d’estar disposades de 
forma que es mantingui la màxima uniformitat possible amb la il·luminació. 

Els punts de llum es situaran de fora que es pugui efectuar la seva substitució 
sense perill de contacte amb altres elements en tensió. 

L‘interruptor disposarà d’un pilot que indiqui la seva presencia i es situarà al 
costat de la porta d’entrada, de forma que el seu accionament no representi cap 
perill per la seva proximitat a l’Alta Tensió. 
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4.3.9. Senyalització i Material de Seguretat 

La porta d’accés al Centre de Transformació, així com les portes i pantalles de 
protecció portaran el cartell amb la corresponent senyal triangular distintiva de 
risc elèctric, segons les dimensions i colors que s’especifica a la recomanació 
AMYS 1.410, model AE-10. 

Les cel·les prefabricades també hauran de portar la senyal distintiva de risc 
elèctric adhesiva. En un lloc ben visible de l‘interior del C.T. s’haurà de situa un 
cartell amb les instruccions de primers auxilis a prestar en cas d’accident, 
respiració boca a boca i massatge cardíac, així com les “5 regles d’Or”. El seu 
tamany serà com a mínim el corresponent a un foli UNE A-3. 

4.3.10. Nous Centres de Transformació 

Taula 12. Resum de dades del C.T.- 1 

1. Lloc d’ubicació Carrer d'Antonio Machado 

2. Tipus 
Edifici Prefabricat de
Superfície 

3. Relació de transformació 25000/400 V 

4. Nombre màxim de 
transformadors instal·lats 
de 1000 kVA que admet el 
C.T. 

Un transformador 

Nombre de transformadors
– 1 5. Nombre de 

transformadors instal·lats i 
la seva potència Potència del transformador

1 – 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de 
línia 

3 

7. Nombre de cel·les AT de 
protecció 

1 

8. Protecció contra 
sobreintensitats 

Tallacircuits (segons Taula
XII del Projecte Tipus) 

9. Protecció contra 
sobrecàrregues 

Termòmetre o Interruptor
Automàtic 

10. Posada a Terra Terres Separades 
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Taula 13. Resum de dades del C.T.- 2 

1. Lloc d’ubicació Carrer de Joan Miró 

2. Tipus Edifici Prefabricat de Superfície 

3. Relació de transformació 25000/400 V 

4. Nombre màxim de 
transformadors instal·lats 
de 1000 kVA que admet el 
C.T. 

Un transformador 

Nombre de transformadors – 1 5. Nombre de 
transformadors instal·lats i 
la seva potència Potència del transformador –

630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de 
línia 

2 

7. Nombre de cel·les AT de 
protecció 

1 

8. Protecció contra 
sobreintensitats 

Tallacircuits (segons Taula XII
del Projecte Tipus) 

9. Protecció contra 
sobrecàrregues 

Termòmetre o Interruptor
Automàtic 

10. Posada a Terra Terres Separades 
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Taula 14. Resum de dades del C.T.- 3 

1. Lloc d’ubicació Carrer de Miguel de Cervantes 

2. Tipus Edifici Prefabricat de Superfície 

3. Relació de transformació 25000/400 V 

4. Nombre màxim de 
transformadors instal·lats  
de 1000 kVA que admet el 
C.T. 

Un transformador 

Nombre de transformadors – 1 5. Nombre de 
transformadors instal·lats i 
la seva potència Potència del transformador –

630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de 
línia 

1 

7. Nombre de cel·les AT de 
protecció 

1 

8. Protecció contra 
sobreintensitats 

Tallacircuits (segons Taula XII
del Projecte Tipus) 

9. Protecció contra 
sobrecàrregues 

Termòmetre o Interruptor
Automàtic 

10. Posada a Terra Terres Separades 
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Taula 15. Resum de dades del C.T.- 4 

1. Lloc d’ubicació Carrer de la Unió 

2. Tipus Edifici Prefabricat de Superfície 

3. Relació de transformació 25000/400 V 

4. Nombre màxim de 
transformadors instal·lats  
de 1000 kVA que admet el 
C.T. 

Un transformador 

Nombre de transformadors – 1 5. Nombre de 
transformadors instal·lats i 
la seva potència Potència del transformador –

630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de 
línia 

2 

7. Nombre de cel·les AT de 
protecció 

1 

8. Protecció contra 
sobreintensitats 

Tallacircuits (segons Taula XII
del Projecte Tipus) 

9. Protecció contra 
sobrecàrregues 

Termòmetre o Interruptor
Automàtic 

10. Posada a Terra Terres Separades 
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4.4. Cel·les SF6 

4.4.1. Descripció de les cel·les SF6 

Les cel·les SF6 estan compostes per les següents parts: 

a) Base i frontal 

L’alçada i disseny d’aquesta base permet el pas de cables entre cel·les sense 
necessitat de que hi hagi una fossa disponible i presenta l’esquema unifilar del 
circuit principal i els eixos d’accionament de l’aparamenta a l’alçada idònia per a 
la seva operació. Igualment l’alçada d’aquesta base facilita la connexió dels 
cables frontals d’alimentació. 

La part frontal inclou, la seva part superior, la placa de característiques 
elèctriques, la mira pel manometre, l’esquema elèctric de la cel·la i els accessos 
a l’accionament del comandament. A la part inferior es troben els endolls per a 
les làmpades de senyalització de tensió i del pannell d’accés als cables i fusibles. 
En el seu interior hi ha una platina de coure al llarg de tota la cel·la, que permet 
la connexió a la mateixa del sistema de terres i de les pantalles dels cables. 

b) Cuba 

La cuba, fabricada en acer inoxidable de 2mm de gruix, conte l’interruptor, 
l’embarrat i el portafusibles. El gas SF6 es troba al seu interior a una pressió 
absoluta de 1,3 bars (tret de certes cel·les especials). La cuba esta segellada de 
forma que permet el manteniment dels requisits d’operació de forma segura 
durant mes de 30 anys, sense la necessitat de canviar el gas. 

Aquesta cuba te un dispositiu d’evacuació de gasos que, en cas de generar-se un 
arc al seu interior, permeti la sortida cap a la part d’enrera de la cel·la, evitant 
així, amb l’ajut de l’alçada de les cel·les, la seva incidència sobre les persones, 
cables o l’aparamenta del C.T. 

c) Interruptor, seccionador i seccionador de posta a terra. 

L’interruptor disposa en el sistema de tres posicions possibles: 

 ! Connectat 

 ! Seccionat 

 ! Posta a terra 

L’actuació d’aquest interruptor es realitza mitjançant una palanca d’accionament 
sobre dos eixos diferents, un per a l’interruptor (que commuta entre les posicions 
de interruptor connectat i interruptor seccionat) i un altre per al seccionador de 
posta a terra dels cables de l’escomesa (que commuta entre les posicions de 
seccionat i posta a terra). 

d) Comandament 

Els comandaments d’actuació son accessibles des de la part frontal, podent ser 
accionats de forma manual o motoritzada. 

e) Fusibles (Cel·la CMP-F) 

Els fusibles es col·loquen sobre uns carros que s’introdueixen als tubs 
portafusibles de resina aïllant, que són estancs respecte al gas i a l’exterior. Es 
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dispararà per fusió d’un dels fusibles o quan la pressió interior dels tubs 
portafusibles s’elevi, degut a una fallida en els fusibles o pel sobreescalfament 
excessiu d’aquests.  

f) Connexió entre cel·les 

La connexió elèctrica i mecànica entre les cel·les es realitza mitjançant un 
element que s’anomena conjunt d’unió, patentat per ORMAZABAL. Aquest 
element permet la unió de l’embarrat de les cel·les del sistema CGM de forma 
fàcil i sense necessitat de reposar el gas SF6. 

El conjunt d’unió esta format pe tres adaptadors elastomerics endollables que 
col·locats entre les tulipes (sortides dels embarrats) existents en els laterals de 
les cel·les a unir, donen continuïtat a l’embarrat i segellen la unió, controlant així 
el camp elèctric mitjançant les corresponents capes semiconductors 

g) Connexió dels cables 

La connexió dels cables als passatges corresponents a les cel·les es realitzaran 
mitjançant uns terminals endollables apantallats de la marca ELASTIMOLD, tipus 
M-400LR. 

h) Enclavaments 

Els enclavaments inclosos en totes les cel·les pretenen impedir: 

 ! Connectar el seccionador de posta a terra amb l’aparell principal tancat, de 
forma recíproca, que no es pugui tancar l’aparell principal si el seccionador 
de posta a terra esta connectat. 

 ! Treure la tapa frontal si el seccionador de posta a terra esta obert, i a la 
inversa, que no es pugui obrir el seccionador de posta a terra quan la tapa 
frontal ai estat extreta. 

4.4.2. Dimensionat de l’embarrat 

Les cel·les fabricades pe ORMAZABAL han estat sotmeses a assajos per tal de 
certificar els valors indicats a les plaques de característiques, per tant no serà 
necessari realitza càlculs teòrics ni hipòtesis de comportament de les cel·les. 

Les cel·les escollides per al centre de transformació ORMAZABAL hauran de tenir 
les següents característiques elèctriques: 

Taula 16. Característiques elèctriques de l’embarrat de les cel·les SF6 

Tensió 
nominal 

Tensió 
max. de 
servei 

Intensitat 
nominal 

Tensió 
d’assaig 

50 Hz    
(1 min) 

Tensió 
d’assaig 

tipus raig 
Intensitat 
tèrmica 

Intensitat 
dinàmica 

25 (kV) 36(kV) 400 (A) 70(kV) 170 (kV) 16(kA) 40(kA) 

4.4.3. Característiques tècniques de les cel·les modulars SF6 

Actualment es disposa de dos tipus d’aparellatge d’Alta Tensió per als centres de 
transformació prefabricats ORMAZABAL. 
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a) Sistema CGM 

Les cel·les CGM formen un sistema d’equips modulars de reduïdes dimensions 
per a Alta Tensió, amb una funció especifica per cadascuna de les diferents 
cel·les. Cada funció disposa de la seva pròpia envolvent metàl·lica que disposa 
d’una cuba de gas SF6 dins de la qual trobem els aparells de maniobra i 
l’embarrat. 

 Les diferents funcions de cada cel·la es descriuen a continuació:   

1. Cel·les de línia 

Son les cel·les d’entrada i sortida de la xarxa i seran del tipus CGM-CML 
(Interruptor seccionador). 

Són unes cel·les amb envolvent metàl·lica, fabricades per OMAZABAL, formades 
per un mòdul de Un=36kV i In=400A, de 420mm d’ample per 850mm de 
profunditat i una alçada de 1800mm, amb un pes total de 145kg. 

La cel·la CML d’interruptor-seccionador, o de cel·la de línia, esta constituïda per 
un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall amb SF6. Al seu interior incorpora un 
embarrat superior de coure i una derivació amb un interruptor-seccionador 
rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i una posició de posta a terra dels 
cables de l’escomesa inferior-frontal mitjançant bornes endollables. A demés 
presenta captadors capacitatius per a la detecció de tensió als cables 
d’alimentació. 

 

Figura 1. Cel·la de línia CGM-CML 

2. Cel·la de protecció 

Es la cel·la que s’encarrega de protegir el trafo mitjançat 3 fusibles i es del tipus 
CGM-CMP-F. 

Es una cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada pe ORMAZABAL, formada per 
un mòdul de Un=36kV i In=400A, de 480mm d’ample per 1035mm de 
profunditat i una alçada de 1800mm, amb un pes total de 270kg. 

La cel·la CMP-F d’interruptor-seccionador, o de cel·la de protecció, esta 
constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall amb SF6. Al seu interior 
incorpora un embarrat superior de coure i una derivació amb un interruptor-
seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i una posició de posta a 
terra dels cables de l’escomesa inferior-frontal mitjançant bornes endollables. A 
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demés, en sèrie amb ell, hi ha un conjunt de fusibles freds, combinats o 
associats amb aquest interruptor. Presenta també captadors capacitatius per a la 
detecció de tensió als cables d’alimentació. 

 

Figura 2. Cel·la de protecció CGM-CMP-F 

3. Cel·les d’interruptor passant 

La cel·la CMIP es la cel·la que s’encarrega de fer el pont entre les dues linies que 
arriben al C.T. 

Es una cel·la amb envolvent metàl·lica, fabricada pe OMAZABAL, formada per un 
mòdul de Un=36kV i In=400A. 

La cel·la CMP, esta constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall amb 
SF6. Al seu interior incorpora un interruptor amb l’embarrat de la cel·la, amb 
l’objectiu de permetre interrupció en carrega (separació en dos parts) de 
l’embarrat de protecció del C.T.. 

Taula 17. Característiques elèctriques de les cel·les SF6 

TIPUS CML-36 CMP-F-36 CMIP-36 

Característiques elèctriques 

Tensió assignada (kV) 36 36 36 

Intensitat assignada (A) 400/630 400/630 400/630 

Intensitat de curta duració ( 1 o 3 s ) [kA] 16/20 200 16/20 

Intensitat de curta duració a embarrat superior
(1 o 3s) - 16/20kA - 

N
iv

el
l 

d
e 

aï
lla

m
e

n
t 

Freqüència 
Industrial 
(1min) 

A terra i 
entre fases 
[kV] 70 70 70 
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A la distancia 
de 
seccionament
[kV] 80 80 80 

A terra y 
entre fases 
[kV] 170 170 170 

 

Impuls 
tipus raig 

A la distancia 
de 
seccionament
[kV] 195 195 195 

Capacitat de tancament [kA] cresta 40/50 2.5 40/50 

Corrent principalment activa [A] 400/630 400/630 400/630 

Corrent capacitativa [A] 50 31.5 50 

Corrent inductiva [A] 16 16 16 

Falta a terra ICE [A] 63 63 63 

C
ap

ac
it
at

 d
e 

ta
ll.

 

Falta a terra "3 ICL (A) 31.5 31.5 31.5 

Capacitat de ruptura combinació interruptor-
fusible [kA] - 20 - 

Corrent de transferència (UNE-EN 60420) [A] - 320 - 

Característiques físiques 

Amplada (mm) 420 480 420 

Alçada (mm) 1800 1800 1800 

Fondària (mm) 850 1035 850 

Pes (kg) 145 270 125 

Opcionalment es pot incloure un seccionador de posta a terra a un i altre costat 
de l’embarrat. 

Imatge de les cel·les CGM: 
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Figura 3. Detall Cel·les CGM 

b) Sistema CGC 

El sistema CGC es un equip compacte per a Alta Tensió de reduïdes dimensions 
totalment integrat i compatible amb el sistema CGM, descrit anteriorment. 
Incorpora tres funcions per cada mòdul (2 funcions de línia i una de protecció) 
amb una sola cuba plena de gas SF6, dins de la qual es troben els aparells de 
maniobra i l’embarrat. 

El connexionat amb altres mòduls dels sistemes CGM o CGC, es realitza 
mitjançant el mateix sistema que el de les cel·les CGM, de forma que es pot 
ampliar la funcionalitat del CGC i disposar de noves configuracions (2L+2P, 
3L+1P, etc.), permetent, d’aquesta forma, qualsevol esquema de distribució 
d’Alta Tensió. 

Donada la total integració dels dos sistemes, els equips CGC son totalment 
anàlegs en les seves característiques a la unió de dues cel·les de línia i una de 
protecció. 

Imatge de les cel·les CGC:  

 

Figura 4. Detall cel·les CGC 
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4.4.4. Elecció de fusibles 

 La protecció a Alta Tensió del transformador es realitza mitjançant una 
cel·la d’interruptor amb fusibles, essent aquests els que efectuaran la protecció 
davant de possibles curtcircuits. 

 Aquests fusibles realitzen la seva funció de protecció de forma ultraràpida, 
emprant temps inferiors als dels interruptors automàtics, evitant d’aquesta forma 
el pas del màxim corrent de curtcircuit per tota la instal·lació. 

 El transformador estarà protegit per tres fusibles, un per cadascuna de les 
fases, amb una intensitat nominal establerta en funció de la potencia del propi 
transformador. 

 Els fusibles seran seleccionats per tal de que assegurin que: 

 ! Permeten el funcionament continuat del transformador a corrent nominal. 

 ! No saltin de forma accidental durant l’arrancada en buit dels 
transformadors, temps en el que la intensitat es molt superior a la nominal 
i té una duració intermèdia. 

 ! No saltin de forma accidental quan es produeixin corrents de entre 10 i 20 
vegades la nominal, sempre que la duració sigui inferior a 0,1s, evitant 
així que els fenòmens transitoris provoquin interrupcions del 
subministrament. 

No obstant els fusibles no constitueixen una protecció suficient contra les 
sobrecarregues, que hauran de ser evitades incloent-hi un relée de protecció de 
sobrecarregues, o en el seu defecte, una protecció tèrmica del transformador. 

4.5. Transformadors de AT/BT 

4.5.1. Generalitats 

La elecció del tipus de transformador vindrà donada en funció de la potencia que 
necessitem subministrar. 

Segons la previsió de potencia el transformadors podrà ser de 400 kVA, 630kVA, 
etc. El transformadors seran trifàsics reductors de tensió amb neutre accessible i 
refrigeració d’oli. El primari, corresponent a l’Alta Tensió, tindrà una tensió de 
25kV i el secundari, corresponent a la Baixa Tensió, tindrà una tensió de 400V. 
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Taula 18. Caracteristiques transformados AT/BT 

Característiques 
Valor assignat per 

a 
11 kV 

Valor assignat per a 
25 kV 

Potències assignades 
50-100-160-250-

400-630-1000 kVA 
50-100-160-250-

400-630-1000 kVA 

Grups de connexió 50-100 kVA  Yzn11 Yzn11 

Grups de connexió 160-250-400-630-
1000 kVA  

Dyn11 Dyn11 

Tensions assignades primàries 11 kV 25 kV 

Tensions en buit de l’enrotllament De 
baixa tensió 

420 V 420 V 

Connexions de regulació de la tensió 
(sense tensió) 

-5,-2´5, 0, +2’ 
5,+5,+10 

-5,-2´5, 0, +2´5, 
+5, +10 

Tensió de curt circuit (temperatura de 
Referència 75 # C) per a les tensions 
Més altes del material  

Fins a 630 kVA 4% 
1000 kVA 6% 

Fins a 630 kVA 
4,5% 

1000 kVA 6% 

Nivells d’aillament en BT   

Tensió suportada a freqüència 50 Hz 10 kV 10 kV 

Tensió suportada a impuls tipus 
llampec 

20 kV 20 kV 

Aptitud per a suportar curt circuits en 
BT 

  

Fins a 630 kVA 
25 vegades el 

corrent assignat 
22´2 vegades el 
corrent assignat 

1000 kVA  
6’ 7 vegades el 
corrent assignat 

6´7 vegades el 
corrent assignat 

Durada del curt circuit 2 segs. 2 seg. 

Líquid dielèctric UNE 2.022 i21.320 Oli mineral aïllant Oli mineral aïllant 

Sistema de refrigeració ONAN ONAN 

Tipus de servei Continu Continu 

Sensor de temperatura (Trafos. >250 
kVA) 

Termòmetre Termòmetre 

Tipus de bornes MT 
A l’aire o 

endollables 
A l’aire o 

endollables 

4.5.2. Pont AT i BT 

El pont d’Alta Tensió te com a funció connectar elèctricament la cel·la que 
protegeix el transformador, CGM-CMP-F, amb el primari del transformador. 

Estarà format per tres cables unipolars 18/30kV 3x1x150mm² AL tipus DHV. La 
connexió es realitzarà mitjançant terminacions ELASTIMOLD de 36kV del tipus 
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endollable i model M-400 LR a les cel·les SF6, i mitjançant terminals bimetàl·lics 
al transformador. 

Per la seva part, el pont de baixa tensió unirà elèctricament el secundari del 
transformador amb el quadre de baixa tensió. Estarà format per cables RV 
0,6/1kV de secció variable en funció de la potencia del transformador. 

Taula 19. Carcteristiques pont B.T. 

Intensitat 
Composició del 

pont 

Potència del 
transformador (V nominal 400V) 

(circuits x fases x 
secció) 

< = de 100 kVA 145 A 1x3$150+1$150 

160 kVA 231 A 1x3$240+1$240 

250 kVA 361 A 2x3$ 240+1$240 

400 kVA 578 A 2x3x 240+2x240 

630  kVA 910 A 3x3$240+3$240 

1000 kVA 1377 A 4x3$240+3$240 

4.5.3. Quadre de Baixa Tensió 

El quadre de Baixa Tensió es el lloc on es connecten les diferents sortides 
encarregades de distribuir l’energia. 

Al quadre de Baixa Tensió serà del tipus CBT-AC-4, de ORMAZABAL. A aquests 
tipus de quadres es distingeixen les següents zones: 

a) Zona de l’escomesa, mesura i equips auxiliars 

A la part superior del mòdul AC-4 existeix un compartiment per a l’escomesa, 
que es realitza a través d’un passamurs tetrapolar, evitant així la penetració de 
l’aigua al seu interior. Dintre d’aquest compartiment, hi ha quatre platines 
lliscants que fan la funció del seccionador. 

L’accés a aquest compartiment es realitza mitjançant una porta amb frontisses a 
dos punts. Sobre ella es col·loquen els elements normalitzats per la companyia 
subministradora. 

b) Zona de sortides 

Esta formada per un compartiment que allotja exclusivament l’embarrat i els 
elements de protecció de cadascun dels quatre circuits de sortida que pot 
albergar una cel·la. Aquesta protecció es realitza mitjançant fusibles disposats 
sobre bases trifàsiques però maniobrades fase a fase, podent realitzar la 
maniobra d’obertura en carrega. 
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Taula 20. Característiques constructives: 

Amplada  580 mm. 

Alçada  1690 mm.

Fondaria  290 mm. 

Taula 21. Característiques elèctriques: 

Tensió assignada 440 V. 

Intensitat assignada 
del conjunt 1600 A. 

Intensitat assignada a
les sortides 

400 A 
(ocasionalment

630 A.) 

Intensitat curta 
durada entre fases 12 kA. 

Intensitat curta 
durada entre fas i 
neutre 7,5 kA. 

Nivell d'aïllament a 
frequencia industrial 10 kV. 

Nivell d'aïllament a 
impuls tipus llampec 20 kV. 

Sortida a serveis 
auxiliars CT 80 A. 

Dispositiu de seccionament general 

Bases portafusibles tripolars 
tancades, seccionables en carrega  
tamany 2 

4.5.4. Quadre d’Ampliació B.T. 

En el cas que alguns Centres de Transformació necessitessin mes de les 4 
sortides de Baixa Tensió de que disposa un quadre de B.T. AC-4 de la casa 
ORMAZABAL, s’haurien d’instal·lar quadres CBT-AM-4 d’ampliació ORMAZABAL 
amb les mateixes característiques que el mòdul AC-4, amb la mateixa amplada i 
fondària que aquest quadre, però amb una alçada de 1190mm, degut a que no 
inclou compartiment superior. 

4.5.5. Posta a terra 

Tota la instal·lació elèctrica ha de disposar de protecció o instal·lació de terres 
dissenyada de forma que, en qualsevol punt accessible des de l’interior o exterior 
i on les persones puguin circular, la tensió màxima a les que es poden veure 
sotmeses sigui la de pas i la de contacte, durant qualsevol defecte a la 
instal·lació elèctrica. 
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El procediment per a realitzar la instal·lació de terres serà el següent: 

 ! Investigació de les característiques del sòl. 

 ! Determinació dels corrents màxims de posta a terra i del temps màxim 
corresponent d’eliminació del defecte. 

 ! Disseny preliminar de la instal·lació de terra. 

 ! Càlcul de la resistència del sistema de terra. 

 ! Càlcul que les tensions de pas a l’exterior i a l’accés són inferiors als valors 
màxims definits a la ITC13 del RCE. 

 ! Investigació de les tensions transferibles a l’exterior per canonades, rails, 
tanques, conductor de neutre, blindatges dels cables, circuits de 
senyalització i dels punts especialment perillosos, i estudi de les formes 
d’eliminar-los o reduir-los. 

 ! Correcció i ajust del disseny inicial establint el definitiu. 

Un cop construïda la instal·lació de terra, s’hauran comprovacions i verificacions 
in situ. 

El sistema de terres estarà format per diversos elèctrodes de Cu en forma de 
perxa i pels conductors que els uneixen. Aquest conductor, que també serà de 
Cu , tindrà una resistència mecànica adequada i oferirà una elevada resistència a 
la corrosió. Les connexions i les unions amb els elèctrodes hauran de realitzar-se 
amb mitjans d’unió adequats que assegurin la permanència de la unió, no 
experimentin un sobre escalfament superior al que permet el propi conductor 
degut al pas de la corrent i que estiguin protegits contra la erosió galvànica. 

S’instal·laran dos circuits de posta a terra independents que hauran d’estar 
separats una distancia de 9,96m. 

a) Terra de protecció: 

Al terra de protecció es connectaran totes les parts metàl·liques de la instal·lació 
que no estiguin habitualment en tensió, però que puguin estar-ho com a 
conseqüència d’avaries, accidents per descarregues atmosfèriques o 
sobretensions, tals com: 

 ! Els xassissos i bastidors d’aparells de maniobra 

 ! Els envolvents dels conjunts d’armaris metàl·lics 

 ! Les portes metàl·liques dels locals. 

 ! Les tanques metàl·liques. 

 ! Les columnes, suports, pòrtics i similars. 

 ! Les estructures i armadures metàl·liques dels edificis prefabricats. 

 ! La carcassa del transformador. 

b) Terra de servei 

Amb l’objecte d’evitar tensions perilloses al costat de la Baixa Tensió, degut a 
errors a la xarxa d’Alta Tensió, el neutre de la xarxa de BT es connectarà a una 
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presa de terra independent de la de la xarxa de AT, de tal forma que no existeixi 
influencia de la xarxa general de terra. 

4.6. Resum del elements necessaris per a cada 
C.T. 

Taula 23. Quadre resum elements C.T. 

 Tipus Cel·les de SF6 Transformador Cuadre B.T. 

Nº C.T. PFU-4 PFU-5 CML CMP-F CMIP (kVA) AC-4 AM-4 

1 X  3 1  630 X X 

2 X  2 1  630 X X 

3 X  1 1  630 X X 

4 X  2 1  630 X X 
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CAPÍTOL 5:XARXA 

SUBTERRÀNIA DE BT 

5.1. Generalitats 
Per tal d’abastir la potència prevista, s’hauran de realitzar 19 sortides de B.T.. 
Totes les sortides seran trifàsiques amb tensió de 400V entre fases i de 230V 
entre fase i neutre. 

A la hora d’escollir un tipus de conductor hem tingut cura de possibles 
ampliacions futures de potencia i possibles moviments de carregues. Els 
conductors que emprarem per a cadascuna de les sortides seran conductors 
d’alumini unipolars segons la norma ENDESA CNL00100 tipus RV, amb tensió 
assignada de 0,6/1kV, aïllament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, amb 
una intensitat màxima admissible de servei permanent segons el REBT. 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, el cable que s’ha 
decidit emprar per l’obra es del tipus HARMONY XZ1 (S) AL 0,6/1 kV de General 
Cable, amb referències 1690120NGP i 1690121NGP, amb les següents 
característiques: 
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Taula 24. Caracteristiques cable B.T. HARMONY XZ1 (S) AL 0,6/1 kV 

Denominació 
tècnica 

XZ1 (S) - 0,6/1 Kv 
-Al 

Conductor  Al, Classe 2 

Aillament XLPE 

Coberta Poliolefina 

Tª max. Ús. 90ºC 

Aplicació 

Distribució B.T. Per 
a instal·lacions a 
l'aire, enterrades 
i/o entubades (ITC 
BT 7) 

Seccions (mm2) 150 i 240 

5.2. Característiques tècniques de les Sortides 
Existeixen dos factors principals per tal d’assegurar-nos que la xarxa instal·lada 
serà capaç de suportar la potencia demandada i arribar al destinatari en 
condicions òptimes per al seu ús. 

El valor de tensió nominal a la xarxa de BT serà de 400V, i la caiguda màxima de 
tensió pe a cables elèctrics destinats a la distribució d’energia elèctrica es del 
7%. 

La saturació del conductor en cap cas no pot superar el 100%. 

Els subministraments en baixa tensió seran de 9,2kW per a vivendes i de 40kW 
per els dos dipòsits d’aigua. 

Aquestes dues condicions son respectades en tots els circuits tal i com s’observa 
a la taula següent: 

Taula 25. Resum de linies B.T. 

Potencia 
Pot. amb 
coeficient C.D.T. % C.D.T. 

C.T. Quadre Sortida ( kW ) ( kW) ( % ) (v) 

1 1 1 101,2 84,64 1,53 6,13 

 1 2 64,4 57,04 0,76 3,05 

 1 3 64,4 57,04 1,07 4,27 

 1 4 322 205,16 5,97 23,86 

 2 1 128,8 103,96 2,42 9,66 

 2 2 27,6 27,6 0,3 1,15 

 2 3 (EP) 11,9 21,4 1,58 6,32 
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2 1 1 36,8 34,96 0,27 1,05 

 1 2 165,6 126,04 3,44 13,16 

 1 3 138 109,48 2,65 8,26 

 2 1 128,8 103,96 1,99 7,97 

 2 2 92 78,2 1,92 7,67 

  2 3 (EP) 12,5 22,5 1,01 4,02 

3 1 1 230 159,16 1,44 5,75 

 1 2 349,6 218,96 1,52 6,08 

 1 3 266,8 177,56 2,19 8,75 

 1 4 174,8 131,56 2,06 8,23 

 2 1 (EP) 9 16,2 0,94 3,74 

4 1 1 211,6 149,96 4,08 16,32 

 1 2 64,4 57,04 4,2 16,81 

 1 3 147,2 115 3,2 12,8 

 1 4 36,8 34,96 0,2 0,81 

  2 1 (EP) 9,75 17,55 1,16 4,62 

Les sortides marcades com a EP seran les destinades a Enllumenat Públic i que 
sortiran directament del Trafo cap a la caixa destinada a la protecció de la xarxa 
de EP, situada just al costat del Centre de Transformació. 

5.3. Elements constitutius de la Xarxa de BT 
La xarxa de Baixa Tensió estarà formada per un quadre de distribució de B.T. 
ubicat dins del propi Centre de transformació, el conductor, Caixa de Distribució 
per a Urbanitzacions, Caixa de Protecció i Mesura. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el quadre de BT serà del tipus CBT-AC-4 
d’ORMAZABAL. Els conductors estaran protegits contra sobrecarregues i 
curtcircuits mitjançant fusibles classe gG, de 315A, tamany 2, segons les normes 
tècniques de la companyia subministradora. 

A l’hora d’entregar l’energia al client es disposarà d’una Caixa de Distribució per 
a Urbanitzacions que haurà d’estar empotrada al mur de la propietat, just al 
costat del carrer i de la qual podran sortir entre dos i sis subministraments als 
clients. 

5.3.1. Caixa de Distribució per a Urbanitzacions (CDU) 

Aquestes caixes disposen de doble aïllament autoextinguible, una entrada de 
línia i dues sortides seccionables o protegides amb fusibles de fins a 400A per a 
la distribució en B.T. i dues sortides trifàsiques per a abonats de fins a 80A.  

Les CDU’s també disposen de la possibilitat de connectar fins a sis escomeses 
monofàsiques en lloc de les dues escomeses trifàsiques. 
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Sempre que sigui possible, i davant de la possibilitat de subministrar fins a dues 
sortides trifàsiques, les CDU’s s’hauran d’instal·lar, sempre que sigui físicament 
possible i viable, a la separació de la façana o mur de cada dues habitatges 
unifamiliars. 

L’escomesa d’un veí, mai podrà circular per el terreny de l’altre veí al que la CDU 
pugui donar subministrament. 

 

Figura 5. Detall inetrior CDU 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, la Caixa de 
Distribució en Urbanitzacions que s’ha decidit emprar per l’obra es el model CDI-
2 de Cahors, amb referència 0555014, homologat per l’ús per la companyia 
subministradora, FECSA-ENDESA i reflexat al seu vademecum. 

5.3.2. Caixa General de Protecció y Mesura (CPM) 

Les CPM’s son la unió de la Caixa General de Protecció (GCP) i els elements de 
mesura. 

Les Caixes de Protecció i Mesura per a habitatges unifamiliars disposaran de les 
obertures adequades per amb la finalitat de facilitar la presa periòdica de les 
lectures que indiquin els comptadors. Haurà d’estar connectada a la CDU de la 
forma mes directa possible en funció dels models emprats i s’haurà d’ubicar a 
una alçada de 0,80m. sobre la rasant de la vorera. 

Les CPM’s acomplirà tot alló que s’especifica sobre elles a les normes UNE-EN 
60439-1 i UNE-EN 60439-3 i hauran de tenir un grau de protecció IP43 i IK09, a 
demés de ser precintables.  

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, la Caixa de 
Protecció i Mesura que s’ha decidit emprar per l’obra es el model CPM 2-D4 
CAHORS amb envolvent PANINTER i 1 contador monof./trif. mes rellotge, amb 
referència 0254511, homologat per l’ús per la companyia subministradora, 
FECSA-ENDESA. 

5.4. Armari de Distribució Urbana (ADU) 
La seva utilització en la distribució subterrània té per finalitat permetre, 
exclusivament, la derivació de tres línies secundàries a partir d’una principal. La 
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seva instal·lació es farà als punts en que les necessitats d’explotació o de 
configuració de línies subterrànies de distribució ho requereixin. 

L’armari de distribució serà de 400 A i tindrà una tensió assignada de 550 V. 

La instal·lació de l’armari es farà mitjançant sòcol prefabricat  de formigó i 
serratge de fixació. 

 

Figura 6. Detall sòcol i fixació ADU 

El disseny de l’armari serà de tal manera que permetrà ubicar, fixar i manipular 
amb comoditat i seguretat tots els elements que s’indiquen a continuació. El 
disseny es realitzarà de manera que en cap part del seu envoltant es produeixin 
estancaments d’aigua degut a pluges, etc. A més a més, tindrà un sistema 
d’autoventilació que no reduirà el grau de protecció establert. 

L’ envoltant serà poliester armat amb fibra de vidre i complirà amb les condicions 
tècniques d’ autoextinguibilitat indicades a la Norma UNE-EN 60707 presentant 
també el grau de combustibilitat Ds1d0 segons Norma UNE-EN 13501. Així 
mateix també haurà de superar l’assaig de resistència al foc d’acord amb el que 
està indicat a:  Norma UNE-EN 60695-2-10, Norma UNE-EN 60695-2-11, Norma 
UNE-EN 60695-2-12 i Norma UNE-EN 60695-2-13. L’armari serà construït amb 
material aïllant i respondrà a la classificació de doble aïllament.  

Els armaris en posició de servei hauran de mantenir, com a mínim, el grau de 
protecció IP 55 segon la Norma UNE 20324 contra la penetració de cossos sòlids i 
líquids. El grau de protecció contra els impactes mecànics serà IK 09, segons la 
Norma UNE EN 50102. 

Els armaris hauran de ser accessibles per la cara frontal de l’armari i la seva 
manipulació únicament podrà realitzar-la el personal de l’empresa distribuidora, 
pel que hi haurà un dispositiu pel seu tancament. La tancadura serà triangular 
del tipus universal (11 mm de costat). El seu disseny serà de tal manera que 
permeti fixar la porta mitjançant tres punts: un superior, altre inferior i un 
central.  

L’entrada i sortida de cables dels armaris de distribució es farà per la part inferior 
dels mateixos, i aquests hauran de disposar de les obertures necessàries per 
facilitar aquesta operació. 

Els components dels armaris de distribució urbana són: 
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 ! Embarrat de fases 

L’embarrat corresponent a les fases serà de pletina de coure (mínim 50x10 
mm) i estarà adequat, tant elèctrica com mecànicament per a la fixació de 
les bases per a fusibles indicada a continuació. 

 ! Embarrat del neutre 

A la part inferior de l’armari es disposarà d’un embarrat de pletina de 
coure destinat al neutre. La seva secció serà com a mínim de 30x10 mm. 
A la seva llargada, s’hauran posat cargols instertats de M12 incloent-hi 
arandella plana, arandella elàstica i femella, tots ells d’acer inoxidable, 
destinats a: 

1. - entrada neutre de línia principal. 

2. - posada a terra del neutre (senyalitzant amb símbol gràfic) 

3. - sortides neutre línies secundàries. 

 ! Bases per a fusibles 

Cada armari anirà equipat amb quatre bases tripolars verticals tancades -
BTVC- de In=630A, segons Norma GE NNL012.  

La següent figura recull les principals característiques en quant a disposició, 
components i dimensions màximes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Detall instal·lació ADU 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, el Armari de 
Distribució en Urbanitzacions que s’ha decidit emprar per l’obra es el model ADU-
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400/C de Cahors, amb referència 0470303, homologat per l’ús per la companyia 
subministradora, FECSA-ENDESA. 

5.5. Instal·lacions de Posta a Terra 
La continuïtat del neutre quedarà assegurada en tot moment a la xarxa de 
distribució, excepte en el cas que la interrupció es realitzi mitjançant unions 
amovibles al neutre pròximes a interruptors o seccionadors dels conductors de 
fase, degudament senyalitzats i que només puguin ser maniobrats amb eines 
especifiques. No es durà seccionar el neutre en cap cas sense que les fases 
estiguin prèviament seccionades ni que aquestes siguin connectades sense 
haver-ho estat prèviament el neutre. 

La posta a terra del neutre de la xarxa de Baixa Tensió serà independent a la 
terra del Centre de Transformació. 

Es realitzarà amb cable aïllat (RV 0,6/1 kV) sota tub i independent de la xarxa, 
amb una secció mínima de coure de 50mm2, unit a la platina del neutre del 
quadre de BT. El conductor del neutre a terra s’instal·larà a una profunditat de 
60cm, podent ser instal·lat a qualsevol de les rases de BT. 

El conductor del neutre de cadascuna de les sortides també es connectarà a terra 
al llarg de la xarxa en les diverses caixes de seccionament. Aquesta connexió es 
realitzarà mitjançant piques de 2m d’acer-coure, connectades amb de coure nu 
de 50mm2 i amb terminal a la platina del neutre. Les piques es podran col·locar 
dins de les rares de BT. 

Un cop connectades totes les postes a terra, el valor de la resistència de posta a 
terra general aura de ser inferior a 37% segons el REBT. 
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CAPÍTOL 6: TRAÇAT DE 

LES XARXES 

SUBTERRÀNIES DE AT 

6.1. Obertura de Rases 
El traçat de les línies serà el mes rectilini possible, sempre paral·lel a façanes 
d’edificis i voreres en tota la seva longitud, sempre mirant de no afectar a les 
cementacions del edificis. 

Abans de començar l’obertura de rases es realitzaran cates de prova cada 6 o 8 
metres amb la finalitat de comprovar els serveis existents i determinar la millor 
ubicació a l’hora d’estendre el cable. Al marcar el traçat de rases s’haurà de tenir 
en compte el radi de curvatura mínim que haurem de respectar als canvi de 
direcció del cable. 

El radi de curvatura d’un cable o feix de cables de Alta Tensió ha de ser superior 
a 30 vegades el seu diàmetre durant la seva estesa i a 15 vegades un cop 
instal·lat. 

Per a les seccions normalitzades dels cables, els radis mínims de curvatura son: 

Taula 26. Radis de curvatura A.T.. 

Secció (mm2)

Diàmetre 
exterior 

aprox. (mm) 

Radi mín. de 
curvatura 

estesa (mm) 

Radi mín. de 
curvatura 

instal·lat (mm) 

150 37,7 1131 565,5 

240 41,5 1245 622,5 

400 48,5 1455 727,5 
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Sempre que sigui possible es deixaran “ponts” cada 10 metres en forma 
d’estampiment natural amb la finalitat d’evitar despreniments de terres, sobretot 
en dies de pluja. 

L’obertura de rases es realitzarà preferentment amb ajut de maquines, 
exceptuant quan no sigui possible, que s’optarà per una obertura manual. 

Al fons de les rases deurà estar a terreny ferm per tal d’evitar esllavissades de 
terra degut als esforços d’estirament dels cables. 

Es procurarà deixar, si es possible, un pas de 0,50m entre la rasa i les terres 
extretes, amb la fi de facilitar la circulació del personal de l’obra i evitar la 
caiguda d’aquest dins les rases. Les terres extretes en mantindran netes de 
brossa. 

Les dimensions de les rases d’Alta Tensió seran de 0,90m x 0,40m. A l’hora de 
realitzar encreuaments de carrers, les rases tindran unes dimensions de 1,10m x 
0,40m. 

Si amb motiu de les obres d’obertura de rases apareixen instal·lacions d’altres 
serveis, es prendran les mesures necessàries per tal de no fer-les malbé, 
deixant-les al terminar els treballs, en les mateixes condicions que es trobaven 
inicialment i respectant les distancies de encreuaments i paral·lelismes. 

6.2. Tubs Formigonats 
Els tubulars formigonats s’instal·laran als encreuaments de carrers i a la calçada. 
Sempre es deixarà un tubular lliure de reserva per a possibles ampliacions. 

Els tubulars seran de polietilé (PE) de doble paret, la interior llisa amb un 
diàmetre de 135 mm i la exterior corrugada amb un diàmetre de 160mm. Tindrà 
una resistència a la pressió superior a 450N. 

La rasa on es col·locaran els tubulars haurà d’estar oberta en la seva totalitat per 
tal de poder donar una lleugera pendent i evitar, d’aquesta forma, l’acumulació 
d’aigua a l’interior dels tubs. 

Quan la longitud dels tubulars sigui superior a 100m i als canvis de direcció amb 
angles superiors a 60º, s’instal·laran arquetes de registre amb la finalitat de no 
sotmetre als cable a un esforç de tracció excessiu i facilitar la feina a l’hora de 
l’estesa dels conductors. 

Els tubs disposaran d’encaixos que evitin la possibilitat de fregaments interns 
contra els cantons durant l’estesa dels cables. A demés s’encaixaran tenint en 
compta el sentit en que es realitzarà aquesta.  

El bloqueig dels tubs es realitzarà amb formigó de resistència H-100 quan 
provingui de planta o amb una dosificació de ciment de 200Kg/m3 quan es 
realitzi a peu d’obra, evitant la que la lletada s’introdueixi a l’interior dels tubs 
per els encaixos. 

Un cop finalitzat el tubular, es procedirà a la seva neteja interior fent passar una 
esfera metàl·lica de diàmetre lleugerament inferior al del tubular, amb un 
moviment d’anada i tornada, pe tal d’eliminar les possibles filtracions de ciment, 
i posteriorment, de forma similar, una escombreta o bossa de draps, per 
escombrar els residus que poguessin quedar. 
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Els tubs quedaran segellats amb escumes expansibles impermeables i ignifugues. 

6.3. Estesa de Cables 
L’estesa dels cables es la opció mes critica a l’hora de realitzar la instal·lació 
d’una línia subterrània d’Alta Tensió, degut a que es poden produir avaries o 
danys, per això l’estesa i protecció del cable es realitzarà sempre amb el director 
de l’obra pressent. 

Abans d’iniciar l’estesa en si s’estudiarà quin es el lloc mes convenient per a 
col·locar la bobina, que estarà suspesa a uns 0,15m mitjançant una barra o eix 
que passarà pel forat central. 

L’extracció del cable es realitzarà fent rotar la bobina i tirant del cable per la seca 
part superior. 

Al llarg de la rasa es col·locaran rodets giratoris que pugin girar lliurement a 
distancies de 3 a 6m. L’entrada del cable a la rasa serà mitjançant una lleugera 
pendent. A l’interior de les rases es disposarà d’un llit de sorra de 6cm de gruix. 

Un cop s’hagi estes el cable a l’interior de la rasa, aquest només podrà ser 
desplaçat lateralment a mà, sense emprar palanques o altres útils. Els cables 
monofasics d’Alta Tensió es disposaran en triangle equilàter, per evitar possibles 
desequilibris entre les fases. 

Els cables s’encintaran cada 1,5m per a evitar que es puguin moure degut als 
esforços electrodinamics generats per un curtcircuit. 

Quan la temperatura ambient sigui inferior a 0º© no serà possible realitzar cap 
estesa de cables degut a que la rigidesa que pren l’aïllament del cable. 

L’esforç màxim de tracció que pot suportar un cable unipolar d’alumini d’alta 
tensió es de 3 daN/mm2, en cap cas l’esforç total del cable podrà superar els 
2500daN. 

Per a realitzar l’estesa de cables a les corbes es col·locaran diversos rodets, 
evitant que el cable pateixi esforços de tracció, la màxima tracció admissible a 
trams amb corbes es de 450 x R (daN), essent R el radi de curvatura del cable. 

6.4. Estesa en Tubs 
Abans d’iniciar la instal·lacions dels cables s’hauran de netejar els tubs per 
assegurar que no hi hagi elements que puguin fer malbé els cables (tal i com 
s’ha explicat amb anterioritat) i que els tubs estiguin alineats correctament. 

Durant l’estesa del cable s’ha de protegir el cable de les boques del tub per tal 
d’evitar danys a les cobertes, col·locant un rodet a l’entrada i una monticle de 
sorra a la sortida, de forma que obligui al cable a sortir per la part mitja del tub 
sense recolzar-se en aquest. 

Un cop instal·lat el cable s’hauran de tapar les boques del tub per tal d’evitar 
l’entrada de gasos i rosegadors. 

Un cop realitzada l’estesa i la protecció del cable es procedirà a tapar i compactar 
les rases seguint el seguen procediment: Les rases s’ompliran mitjançant 
successives capes de 0,15m d’espessor, les quals seran compactades, amb la 
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finalitat de que el terreny quedi suficientment consolidat. En la compactació, el 
recobriment ha d’arribar a una densitat mínima del 95%. 

La protecció dels cables es realitzarà mitjançant plaques de polietilé (PE). Per 
sobre de les plaques de PE i a 0,20m, com a mínim, es col·locarà una cinta de 
color groc que advertirà de la presencia de cables elèctrics d’acord amb la 
normativa RU 0205. 

Si al efectuar l’excavació s’observa que la terra conte abundància de pedres o 
runes, no serà utilitzada per a tapar les rases al final de la operació, si no que 
s’aportaran unes noves terres. 

6.5. Encreuaments i paral·lelismes 
La distancia a mantenir entre conductors de Alta tensió i de Baixa Tensió serà de 
0,25m. La distancia del punt d’encreuament fins als punts d’emplamament serà 
d’1m.  

Als casos que no es puguin respectar les distancies, el cable que sigui estes el 
darrer, haurà d’instal·lar-se separat mitjançant divisions amb una resistència 
mecànica adequada per a la situació. Segons un resolució de la Generalitat de 
Catalunya (DOG nº 1649 del 25.09.92), aquesta protecció podria ser feta amb 
totxanes massisses de 290x140x40mm, amb una capa de sorra a cada costat de 
mínim 20mm d’espessor. 

No es preveuen altres tipus de paral·lelismes o encreuaments a la zona, degut a 
que la zona esta deshabitada i no existeix cap altre subministrament que pugui 
destorbar el nou traçat. 
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CAPÍTOL 7: TRAÇAT DE 

LES XARXES 

SUBTERRÀNIES DE BT 

7.1. Obertura de Rases 
El traçat de les línies serà el mes rectilini possible, sempre paral·lel a façanes 
d’edificis i voreres en tota la seva longitud, sempre mirant de no afectar a les 
cementacions del edificis. 

Abans de començar l’obertura de rases es realitzaran cates de prova cada 6 o 8 
metres amb la finalitat de comprovar els serveis existents i determinar la millor 
ubicació a l’hora d’estendre el cable. Al marcar el traçat de rases s’haurà de tenir 
en compte el radi de curvatura mínim que haurem de respectar als canvi de 
direcció del cable. 

El radi de curvatura d’un cable o feix de cables de Baixa Tensió ha de ser 
superior a 20 vegades el seu diàmetre durant la seva estesa i a 10 vegades un 
cop instal·lat. 

Per a les seccions normalitzades dels cables, els radis mínims de curvatura son: 
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Taula 27. Radis de curvatura B.T.. 

Secció (mm2)

Diàmetre 
exterior 

aprox. (mm) 

Radi mín. de 
curvatura 

estesa (mm) 

Radio mín. de 
curvatura 
instal·lat 

(mm) 

50 14 280 140 

95 18 360 180 

150 21 420 210 

240 27 540 270 

Sempre que sigui possible es deixaran “ponts” cada 10 metres en forma 
d’estampiment natural amb la finalitat d’evitar despreniments de terres, sobretot 
en dies de pluja. 

L’obertura de rases es realitzarà preferentment amb ajut de maquines, 
exceptuant quan no sigui possible, que s’optarà per una obertura manual. 

Al fons de les rases deurà estar a terreny ferm per tal d’evitar esllavissades de 
terra degut als esforços d’estirament dels cables. 

Es procurarà deixar, si es possible, un pas de 0,50m entre la rasa i les terres 
extretes, amb la fi de facilitar la circulació del personal de l’obra i evitar la 
caiguda d’aquest dins les rases. Les terres extretes en mantindran netes de 
brossa. 

Les dimensions de les rases d’Alta Tensió seran de 0,70m x 0,40m. A l’hora de 
realitzar encreuaments de carrers, les rases tindran unes dimensions de 0,90m x 
0,40m. 

Si amb motiu de les obres d’obertura de rases apareixen instal·lacions d’altres 
serveis, es prendran les mesures necessàries per tal de no fer-les malbé, 
deixant-les al terminar els treballs, en les mateixes condicions que es trobaven 
inicialment i respectant les distancies de encreuaments i paral·lelismes.  

7.2. Tubs Formigonats 
Els tubulars formigonats s’instal·laran als encreuaments de carrers i a la calçada. 
Sempre es deixarà un tubular lliure de reserva per a possibles ampliacions. 

Els tubulars seran de polietilé (PE) de doble paret, la interior llisa amb un 
diàmetre de 116 mm i la exterior corrugada amb un diàmetre de 140mm. Tindrà 
una resistència a la pressió superior a 450N. 

La rasa on es col·locaran els tubulars haurà d’estar oberta en la seva totalitat per 
tal de poder donar una lleugera pendent i evitar, d’aquesta forma, l’acumulació 
d’aigua a l’interior dels tubs. 

Quan la longitud dels tubulars sigui superior a 50m i als canvis de direcció amb 
angles superiors a 60º, s’instal·laran arquetes de registre amb la finalitat de no 
sotmetre als cable a un esforç de tracció excessiu i facilitar la feina a l’hora de 
l’estesa dels conductors. 
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Els tubs disposaran d’encaixos que evitin la possibilitat de fregaments interns 
contra els cantons durant l’estesa dels cables. A demés s’encaixaran tenint en 
compta el sentit en que es realitzarà aquesta.  

El bloqueig dels tubs es realitzarà amb formigó de resistència H-100 quan 
provingui de planta o amb una dosificació de ciment de 200Kg/m3 quan es 
realitzi a peu d’obra, evitant la que la lletada s’introdueixi a l’interior dels tubs 
per els encaixos. 

Un cop finalitzat el tubular, es procedirà a la seva neteja interior fent passar una 
esfera metàl·lica de diàmetre lleugerament inferior al del tubular, amb un 
moviment d’anada i tornada, pe tal d’eliminar les possibles filtracions de ciment, 
i posteriorment, de forma similar, una escombreta o bossa de draps, per 
escombrar els residus que poguessin quedar. 

Els tubs quedaran segellats amb escumes expandibles impermeables i 
ignifugues. 

7.3. Estesa de Cables 
L’estesa dels cables es la opció mes critica a l’hora de realitzar la instal·lació 
d’una línia subterrània de Baixa Tensió, degut a que es poden produir avaries o 
danys, per això l’estesa i protecció del cable es realitzarà sempre amb el director 
de l’obra pressent. 

Abans d’iniciar l’estesa en si s’estudiarà quin es el lloc mes convenient per a 
col·locar la bobina, que estarà suspesa a uns 0,15m mitjançant una barra o eix 
que passarà pel forat central. 

L’extracció del cable es realitzarà fent rotar la bobina i tirant del cable per la seca 
part superior. 

Al llarg de la rasa es col·locaran rodets giratoris que pugin girar lliurement a 
distancies de 3 a 6m. L’entrada del cable a la rasa serà mitjançant una lleugera 
pendent. A l’interior de les rases es disposarà d’un llit de sorra de 3cm de gruix. 

Un cop s’hagi estes el cable a l’interior de la rasa, aquest només podrà ser 
desplaçat lateralment a mà, sense emprar palanques o altres útils. Els cables de 
Baixa Tensió es disposaran de dos en dos i en paral·lel, per evitar possibles 
desequilibris entre les fases. 

Els cables s’encintaran cada 1,5m per a evitar que es puguin moure degut als 
esforços electrodinamics generats per un curtcircuit. 

Quan la temperatura ambient sigui inferior a 0º© no serà possible realitzar cap 
estesa de cables degut a que la rigidesa que pren l’aïllament del cable. 

L’esforç màxim de tracció que pot suportar un cable unipolar d’alumini d’alta 
tensió es de 3 daN/mm2, en cap cas l’esforç total del cable podrà superar els 
2500daN. 

Per a realitzar l’estesa de cables a les corbes es col·locaran diversos rodets, 
evitant que el cable pateixi esforços de tracció, la màxima tracció admissible a 
trams amb corbes es de 450 x R (daN), essent R el radi de curvatura del cable. 
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7.4. Estesa en Tubs 
Abans d’iniciar la instal·lacions dels cables s’hauran de netejar els tubs per 
assegurar que no hi hagi elements que puguin fer malbé els cables (tal i com 
s’ha explicat amb anterioritat) i que els tubs estiguin alineats correctament. 

Durant l’estesa del cable s’ha de protegir el cable de les boques del tub per tal 
d’evitar danys a les cobertes, col·locant un rodet a l’entrada i una monticle de 
sorra a la sortida, de forma que obligui al cable a sortir per la part mitja del tub 
sense recolzar-se en aquest. 

Un cop instal·lat el cable s’hauran de tapar les boques del tub per tal d’evitar 
l’entrada de gasos i rosegadors. 

Un cop realitzada l’estesa i la protecció del cable es procedirà a tapar i compactar 
les rases seguint el seguen procediment: Les rases s’ompliran mitjançant 
successives capes de 0,15m d’espessor, les quals seran compactades, amb la 
finalitat de que el terreny quedi suficientment consolidat. En la compactació, el 
recobriment ha d’arribar a una densitat mínima del 95%. 

La protecció dels cables es realitzarà mitjançant plaques de polietilé (PE). Per 
sobre de les plaques de PE i a 0,20m, com a mínim, es col·locarà una cinta de 
color groc que advertirà de la presencia de cables elèctrics d’acord amb la 
normativa RU 0205. 

Si al efectuar l’excavació s’observa que la terra conte abundància de pedres o 
runes, no serà utilitzada per a tapar les rases al final de la operació, si no que 
s’aportaran unes noves terres. 

7.5. Encreuaments i paral·lelismes 
La distancia a mantenir entre conductors de Alta tensió i de Baixa Tensió serà de 
0,25m. La distancia del punt d’encreuament fins als punts d’emplamament serà 
d’1m.  

Als casos que no es puguin respectar les distancies, el cable que sigui estes el 
darrer, haurà d’instal·lar-se separat mitjançant divisions amb una resistència 
mecànica adequada per a la situació. Segons un resolució de la Generalitat de 
Catalunya (DOG nº 1649 del 25.09.92), aquesta protecció podria ser feta amb 
totxanes massisses de 290x140x40mm, amb una capa de sorra a cada costat de 
mínim 20mm d’espessor. 

No es preveuen altres tipus de paral·lelismes o encreuaments a la zona, degut a 
que la zona esta deshabitada i no existeix cap altre subministrament que pugui 
destorbar el nou traçat. 
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CAPÍTOL 8: 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

8.1. Objectius 
La instal·lació de l’enllumenat públic te com a finalitat fonamental proporcionar, 
durant les hores de falta de llum natural, unes condicions de visibilitat que 
permetin la utilització de les àrees publiques per part dels ciutadans sense risc 
per a la seva seguretat ni el seu benestar físic. 

L’influencia de l’enllumenat públic en les condicions d’us dels espais, s’evidencia 
en: 

 ! La reducció de la gravetat i el nombre d’accidents. Els estudis realitzats 
demostren una incidència apreciable de l’enllumenat públic amb la 
disminució dels accidents i la gravetat d’aquests. 

 ! Increment de la seguretat de les persones i dels bens. Es evident que una 
il·luminació adequada millora les condicions de vigilància i constitueix un 
element dissuasori de primer ordre davant d’accions delictives o molestes. 

 ! Augment de la comoditat de conductors i vianants. El menor esforç visual i 
la major amplitud de camp de percepció faciliten les actuacions de tots els 
usuaris de les vies publiques, ja sigui en accions laborals com d’oci. 

 ! Reducció del temps dels trajectes. Aquest avantatge manifesta que els 
vehicles poden desplaçar-se amb major seguretat i fluïdesa. 

 ! Millora del ambient. Un bon enllumenat destaca l’estètica de l’entorn i 
facilita les relacions humanes. 

 ! Increment de l’activitat comercial i turística. 
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8.2. Normativa Aplicable 
Les Normes i Reglaments que s’han tingut en compte per a la realització de  
l’Enllumenat Públic son les recomanacions del Comitè Internacional per a 
l’Enllumenat, les normes i instruccions per a l’enllumenat públic del Ministeri de 
Vivenda i el DECRET 82/2005 del 3 de maig per la qual, s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31 de maig, ordenació mediambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn DOGC num. 4378,05,05,05. 

8.3. Zones de Classificació de la Urbanització 
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a 

Catalunya es consideren quatre zones en funció de la seva protecció a la 

contaminació lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el 

de menor protecció seran les E4: 

a) Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació 
lluminosa; corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès 
natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb la 
Xarxa natura 2000. 

b) Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès 
natural o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 
2000. 

c) Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com 
a sòl urbà o urbanitzable. 

d) Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: 
comercials, industrials o de serveis i també vials urbans principals. Les 
determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà de notificar la 
proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que 
n’haurà de fer l’aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 
km d’una zona E1. 

Per tant els carrers de la Urbanització Ca n’Armengol tindran la classificació de 
zona E3, per que son zones que al plantejament urbanístic estan estipulades com 
a sòl urbà o urbanitzable. 

8.4. Lluminàries Emprades 
S’ha optat per l’elecció de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió perquè 
proporcionen una llum blanca daurada molt mes agradable que la que  
proporcionen les de baixa pressió. La vida mitja d’aquest tipus de làmpades 
ronden les 20000 hores i la seva vida útil esta situada entre les 8000 i les 12000 
hores. Aquest tipus de làmpades tenen una tensió d’arrancada molt elevada, 
però un temps d’arrancada molt breu. 

Aquest tipus de làmpades tenen molt usos possibles, tant pel que fa a la 
il·luminació d’interior com exteriors. Alguns exemples del seu us els trobem a la 
il·luminació de naus industrials, a l’enllumenat públic o en la il·luminació 
decorativa. 
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Les làmpades hauran de complir les normes UNE-EN 60.598-2-3 i UNE-EN 
60.958-2-5 per a la funció que les hi donarem. 

La connexió a la xarxa es realitzarà mitjançant cables flexibles, que penetraran a 
la lluminària amb l’espai suficient per evitar que les seves oscil·lacions provoquin 
esforços perjudicials per als cables i els terminals de connexió, utilitzant-se 
dispositius que no disminueixin el grau de protecció de la lluminària IP X3 segons 
UNE 20.324. 

Els equips elèctrics dels punts de llum per a muntatge exterior posseiran un grau 
de protecció mínima IP54 segons UNE 20.324, i IK 8 segons UNE 50.102, 
muntats a una alçada mínima de 2,5m sobre el nivell de terra. 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, la lluminaria que 
s’ha decidit emprar per l’obra es del tipus MDA VSAP T RAL 7015 de CARANDINI, 
amb les seguents caracteristiques: 

Taula 28. Caracteristiques lluminaria MDA VSAP T RAL 7015 

Armadura 
Fudició injectada 
d'alumini 

Cupula 
Xapa d'alumini 
entallada i pintada 

Reflector XLPE 

Acabats 
Pintat Gris Fosc 
RAL 7015 

Classe electrica Classe I 

Estanquitat 
general IP-65 

Estanquitat grup 
optic IP-66 

8.5. Suports emprats 
Les lluminàries seran subjectades mitjançant columnes-suport de forma tronc-
coniques, que s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas de que siguin d’acer 
hauran de complir el RD 2642/85, RD 401/89 i OM de 16/5/89). Seran de 
materials resistents a les accions de l’intemperie o estaran degudament 
protegides contra aquestes. No hauran de permetre l’entrada d’aigua de pluja ni 
la acumulació de l’aigua de condensació. Els suports, els ancoratges i les 
cementacions, es dimensionaran de forma que resisteixin les sol·licitacions 
mecàniques, particularment tenint en compta ‘acció del vent, amb un coeficient 
de seguretat no inferior al 2,5. 

Les columnes aniran provistes de portes de registre d’accés per a la manipulació 
dels seus elements de protecció i maniobra, com a mínim a 0,30 m del terra, 
dotada d’una porta o trapa de grau de protecció IP 44 segons UNE 20.324 (EN 
60529) i IK10 segons UNE-EN 50.102, que només podrà ser oberta mitjançant 
l’utilització d’útils especials. Al seu interior s’ubicarà una taula de connexions de 
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material aïllant, provist d’allotjament pe als fusibles i de fitxes per a la connexió 
dels cables. 

La disposició de les lluminàries en els carrers de la urbanització serà en forma 
unilateral, es a dir, totes les lluminàries estaran situades només a un cantó de la 
via i estaran separades entre si 20 metres. 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, el suport que 
s’ha decidit emprar per l’obra es del tipus Columna simple MDL-801-BHS1 RAL 
7015 de CARANDINI, amb les seguents caracteristiques: 

Taula 29. Caracteristiques suport MDL-801-BHS1 RAL 7015 

Base Fudició de ferro 

Afust 

Tub d'acer 
galvanitat de 114 
mm. de diametre 

Braços 

Tub d'acer 
galvanitat de 60 
mm. de diametre 

Acabats 

Base de pintura 
oxidrón negre 
forja. Braços gris 
fosc RAL 7015 

Alçada 8 m. 

8.6. Rases 
El traçat de les línies d’Enllumenat Públic, excepte en casos de força major, 
s’executarà pels terrenys de domini públic, sota les calçades i les voreres, 
preferentment sobre aquestes ultimes, i evitant els angles pronunciats. 

El traçat serà ho mes rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a la 
vorera. Al marcar el traçat es tindran en compte els radis de curvatura mínims 
fixats pels fabricants. Les galeries subterrànies, rases i canonades per a 
conductors han de ser amplies i amb una lleugera inclinació cap als pous de 
recollida o han d’estar provistes de formes de drenatge. Per a la confecció 
d’embrancaments es seguiran els procediments establerts pels fabricants i 
homologats per l’empresa distribuïdora. La obertura de rases seran dutes a 
terme mitjançant maquinaria pesada (retroexcavadores) o a mà quan sigui 
necessari. 

8.6.1. Rases sota vorera o mitjana 

Les rases sota la vorera o la mitjana, ja estiguin pavimentades o amb sòl de 
terra, hauran de tenir una profunditat adequada, aproximadament de 70cm, de 
manera que la generatriu superior dels tubs metàl·lics flexibles quedi a una 
distancia de 40cm sobre la rasant del paviment o sol de terra. 

L’amplada de la rasa serà de 40cm, podent-se admetre, prèvia autorització de la 
direcció de l’obra, una amplada de 30cm en el cas de l’existència d’altres 
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canalitzacions o serveis que dificultin l’execució de la rasa d’enllumenat públic. El 
fons de la rasa es deixarà net de pedres o runa, anivellant-lo convenientment. 
S’omplirà en la seva totalitat amb una capa de 10cm de sorra neta i compactada 
moderadament i destinada al drenatge de fluids.  

A continuació es col·locaran els tub metàl·lics flexibles, i sobre ells mateixos es 
col·locarà una capa final de sorra de 10cm. A uns 10cm per sobre d’aquesta 
capa, s’entendrà una cinta de plàstic de senyalització. La resta de la rasa 
s’omplirà de sorra moderadament compactada fins a aconseguir que no quedin 
depressions. L’acabat de la rasa s’executarà reposant el tipus de paviment 
existent amb anterioritat o el nou projectat. 

8.6.2. A encreuaments de calçades 

Les rases per encreuaments de calçada tindrà una profunditat adequada, 
aproximadament de 90cm, de forma que la generatriu superior dels tubs de PVC 
rígids mes pròxims a la calçada es trobin a una distancia de 70cm sota la 
mateixa. 

L’ampla de la rasa serà de 40cm. El fons de la rasa es deixarà net de pedres i 
runa, preparant el llit amb formigó HM-10 de 10cm d’espessor sobre el que es 
col·locaran dos tubs de PVC rígid, d’11cm de diàmetre a 3cm de distancia entre 
si, i instal·lant sobre els tubs recolzats un llit de formigó uns separadors de PVC 
tipus “telefonica” cada 80cm i recobrint els tubs amb formigó HM-10 10cm per 
sobre de la generatriu superior dels tubs. La resta de la rasa s’omplirà de terra 
moderadament compactada fins a aconseguir que no quedin depressions. 

En tots els tipus de rases, entre dues arquetes consecutives, els tubs de PVC 
rígid, seran continus sense cap tipus de connexió i les canalitzacions no serà en 
cap cas horitzontals sinó lleugerament convexes fins a les arquetes. 

8.7. Arquetes 

8.7.1. A encreuaments de calçada 

Es realitzaran amb totxanes de 12cm d’espessor, i solera de formigó de H-250, i 
una profunditat mínima de 0,6m mes l’alçat de la vorera i en tot cas la 
generatriu inferior dels tubs de PVC rígids quedarà com a mínim a 10cm per 
sobre de la solera de formigó. 

Les dimensions interiors seran de 0,40 x 0,40m amb la profunditat indicada 
anteriorment. Estarà dotada amb un marc i tapa d’acer fos o de fundició 
modular, d’idèntiques característiques a les establertes per a les arquetes de 
derivació a punt de llum. Els fons de l’arqueta s’omplirà d’un llit de grava 
gruixuda de 15cm d’espessor, per tal de facilitar el drenatge a traves d’un tub de 
fibrociment de 6cm de diàmetre per les parets de l’arqueta. 

La terminació de l’arqueta i la reposició del paviment del seu entorn es realitzarà 
de forma idèntica a l’establerta per a les arquetes de derivació a punt de llum. 
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8.7.2. De derivació a punt de llum 

Les arquetes de derivació a punt de llum es realitzaran amb totxana de 12cm 
d’espessor, solera de formigó H-250 de cm d’espessor, essent les seves 
dimensions interior de 0,40 x 0,40m amb una profunditat mínima de 0,80m. 

Les arquetes aniran dotades de marc i tapa de ferro fos o de fundició modular de 
grafit esfèric del tipus FGE 50.7, o del tipus FGE 42.12 segons la norma UNE 
36.118, amb un testimoni de control. L’ancoratge del marc, solidari amb el 
mateix, estarà constituït per quatre escaires situades al centre de cada cara, de 
5cm de profunditat, 5cm de sortint i 10cm d’amplada. 

La tapa de l’arqueta tindrà un forat per tal de facilitar el seu aixecament, 
constant sobre la mateixa la llegenda “Alumbrado Público”. El fons de l’arqueta 
estarà format per una solera de 10cm de formigó H-250 i un tub de fibrociment 
de 6cm de diàmetre pel drenatge. La base es cobrirà amb un llit de grava 
gruixuda de 10cm d’espessor 

A aquests tipus d’arquetes, es col·locaran tubs metàl·lics flexibles descentrats 
respecte al centre de l’arqueta, a 5cm de la paret oposada a l’entrada del 
conductor provenint del punt de llum i separant ambdós tubs 5cm. Tot això te 
com a objectiu facilitar el treball a l’arqueta. 

8.8. Cementacions dels Punts de Llum 
Les cementacions dels punts de llum seran de formigo H-200, determinant la 
seca dimensió segons l’alçada del punt de llum. 

Per a les cementacions dels punts de llum s’utilitzaran cuatre perns d’anclatge 
que seran d’acer F-111, segons la norma UNE 36011, doblegats en forma de U i 
galvanitzats, amb rosca mètrica a la part superior i portaran una doble 
abraçadora de 8mm de diàmetre soldada als quatre perns d’anclatge. 

Un cop ja haguem realitzada l’excavació, ja podrem passar a executar la 
cementació pròpiament dita. Es situarà la plantilla amb els quatre perns de doble 
abraçadora perfectament anivellat i fixes. Es situaran correctament i amb una 
corba idònia en els tubs metàl·lics flexibles, per tal de que passin de forma 
folgada els conductors. Les operacions de formigonat es realitzaran de tal forma 
que no sigui variada o modificada de cap forma la disposició dels perns i dels 
tubs metàl·lics. 

Transcorregut el temps necessari per al perfecte cementat, es procedirà a 
l’instal·lació de les arandelles i les femelles sobre els perns, que es anivellaran. 
Un cop realitzada aquesta operació s’aixecarà el suport de forma que la base 
s’asiente sobre los pernos, ja fixats, i que es procedirà la fixació, mitjançant 
arandelles i femelles, instal·lant si es creuen convenients contrafemellas.  

Un cop finalitzada la subjecció del suport s’omplirà mitjançant formigó H-200. En 
les cementacions sobre la vorera on es conegui la cota final, s’omplirà fins a 
l’esmentada cota. 
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8.9. Xarxa d’Enllumenat Públic 

8.9.1. Empresa subministradora 

L’empresa subministradora de electricitat serà ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L.U. Les condicions de subministrament seran les següents. 

 ! Corrent alterna 

 ! Distribució trifàsica amb neutre 

 ! Tensió entre fases de 400V i entre fase i neutre de 230V. 

 ! Freqüència de treball 50Hz. 

Complint les normes del REBT, la caiguda de tensió màxima de tensió admissible 
en el quadre de comandament fins al punt de llum mes allunyat serà d’un 3% 
sobre la tensió nominal entre fases. 

8.9.2. Conductors 

a) Conductors de distribució 

Els conductors a utilitzar a la instal·lació seran de coure (Cu), multiconductors o 
unipolars de tensió assignada 0,6/1 kV, enterrats sota tub o instal·lats a l’aire. 

La secció mínima a utilitzar en xarxes subterrànies, inclòs el neutre, serà de 
6mm². A les distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de 
secció superior a 6mm², la secció del neutre serà conforme a la taula 1 de la 
ITC-BT-07 del REBT vigent . Els embrancaments i derivacions s’hauran de 
realitzar mitjançant caixes de borns adequades, situades dintre dels sopors de 
les lluminàries a una alçada mínima de 0,3m sobre el nivell del terra o en una 
arqueta registrable, que garanteixi, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i 
l’estanqueitat del conductor. 

Un cop estudiades totes les especificacions i rastrejat el mercat, el cable que s’ha 
decidit emprar per l’obra es del tipus ENERGY RV-K FOC Cu 0,6/1kV de General 
Cable, amb referencia 1994109NGP, 1994110NGP, 1994111NGP i 1994112NGP, 
amb les seguents caracteristiques: 

Taula 30. Caracteristiques cable B.T. ENERGY RV-K FOC Cu 0,6/1kV 

Denominació 
tècnica RV-K 

Conductor Cu, Classe 5 

Aïllament XLPE 

Coberta PVC 

Tª max. Ús. 90ºC 

Aplicació 

Distribució B.T.
Interior i exterior,
a instal·lacions
fixes 



Lluís Alarcón Andrés  

 - 66 - 

Seccions (mm2) 6, 10, 16, 25 

 
b) Conductors d’alimentació de Lluminàries 

La instal·lació dels conductors que alimentaran les lluminàries es dura a terme 
amb cables d’alumini (Al), bipolars, de tensió assignada 0,6/1kV, de 2x2,5mm² 
de secció, protegits per fusibles calibrats de 6A.  

Les línies d’alimentació a punt se llum amb làmpades o tubs de descarrega 
estaran previstes per transportar la carrega deguda als propis receptors, als seus 
elements associat, a les corrents harmòniques, d’arrancada i desequilibri de 
fases. Com a conseqüència, la potencia aparent mínima en VA, serà 1,8 vegades 
la potencia en Watts de les làmpades o tubs de descarrega. 

La caiguda màxima de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt 
serà menor o igual al 3%. 

8.10. Posta a Terra de l’Enllumenat Públic 
La resistència màxima de posta a terra serà tal que, al llarg de la vida de la 
instal·lació i en qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de 
contacte majors de 24V a les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació 
(suports, quadres metàl·lics, etc.) 

La posta a terra dels suports es realitzarà mitjançant la connexió a una xarxa de 
terra comú per a totes les línies que parteixin d’un mateix quadre de protecció, 
mesura i control. A cada xarxa de terra, s’instal·larà com a mínim un elèctrode 
de posta a terra per cada 5 suports de lluminària, i sempre al primer i a l’últim 
suport de la línia. 

Els conductors de la xarxa de erra que uneixin els elèctrodes hauran de ser: 

 ! Nus de coure, de 35mm² de secció mínima, si formen part de la mateixa 
instal·lació de terra. En aquest cas, aniran per fora de les canalitzacions 
disposades per als cables d’alimentació. 

 ! Aïllats mitjançant cables de tensió assignada de 450/750V, amb 
recobriment de color verd-groc, amb conductors de coure de secció 
mínima de 16mm², per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades. En aquest cas aniran per 
l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

El conductor de protecció de cada suport que s’uneix amb l’elèctrode o amb la 
xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb 
recobriment de color verd-groc i una secció mínim de 16mm² de coure. 

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat total de la línia de posta a terra, quan 
s’acabi la bobina del conductor de coure, a l’arqueta corresponent es durà a 
terme una soldadura de plata. 

Amb la finalitat d’acomplir la instrucció ITC-BT.18, el conductor de posta a terra 
del quadre de comandament i de les columnes situades a menys de 15m de 
l’estació transformadora, serà de coure de 35mm² de secció i portarà un 
aïllament d’1kV, i anirà a l’interior del tub de PVC que protegirà mecànicament 
els conductors actius. Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran 
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mitjançant terminals, grapes, soldadura o elements apropiats que garanteixin un 
bon contacte permanent i protecció contra la corrosió. 

8.11. Sistemes de Protecció de la instal·lació 

8.11.1. Contra Sobre intensitats 

La xarxa d’enllumenat públic estarà protegida contra els efectes de les 
sobreintensitats (sobrecarregues i curtcircuits) que es puguin presentar a la 
mateixa. Per tant s’empraran els sistemes de protecció descrits a continuació i 
extrets de la ITC-BT-09. 

8.11.2. Protecció contra sobrecarregues 

S’utilitzarà un interruptor automàtic o fusibles ubicats als quadres de 
comandament, des de on comença la xarxa elèctrica. 

La reducció de secció per als circuits d’alimentació de lluminàries (2,5mm²) es 
protegirà amb els fusibles de 6A de que es disposarà a cada suport. 

8.11.3. Protecció contra curtcircuits 

S’utilitzarà un interruptor automàtic o fusibles ubicats al quadre de 
comandament., des de on parteix la xarxa elèctrica. La reducció de secció per als 
circuits d’alimentació de lluminàries (2,5mm²) es protegirà amb els fusibles de 
6A existents a cada suport. 

8.11.4. Contra contactes directes e indirectes 

La xarxa d’enllumenat públic estarà protegida contra els contactes directes i 
indirectes que es puguin presentar a la mateixa. Per tant s’empraran els 
sistemes de protecció descrits a continuació i extrets de la ITC-BT-09. 

 ! Instal·lació de lluminàries Classe I o Classe 2. Quan les lluminàries siguin 
de Classe I hauran d’estar connectades al punt de posta a terra mitjançant 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750 V amb recobriment de 
color groc-verd i secció mínima de 2,5mm² de coure. 

 ! Ubicació del circuit elèctric enterrat sota tub a una rasa practicada per a 
tal efecte, a demés de amb la finalitat de que resulti impossible un 
contacte fortuït amb les mans per part de les persones que habitualment 
circulen per la vorera. 

 !  Aïllament de tots els conductors, amb la finalitat de recobrir les parts 
actives de la instal·lació. 

 ! Allotjat els sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com 
totes les connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllants, els 
quals necessitaran útils especials per tal de poder ser oberts (Quadres de 
protecció mesura i control, registre de columnes i lluminàries que estiguin 
instal·lades a una altura inferior a 3m sobre el terra o en un espai 
accessible per el públic. 
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 ! Posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. 
La intensitat de defecte, umbral de desconnexió dels interruptors 
diferencials, serà com a màxim de 300mA i la resistència de posta a terra, 
mesurada durant la posada en servei de la instal·lació, serà de com a 
màxim 30 Ohms. També s’admetran interruptors diferencials d’intensitat 
màxima de 500mA o 1A, sempre que la resistència de posta a terra, 
mesurada durant la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual 
a 5 i 1 ohm, respectivament. En qualsevol cas, la resistència de posta a 
terra màxima serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte 
majors de 24V a totes les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació 
(suports, quadres metàl·lics, etc). 

8.12. Quadres de comandament i control 
Els quadres de comandament i control estaran situats immediatament propers al 
centre de transformació, que serà el punt de partida de la nostra instal·lació. 

A aquests quadres, s’instal·laran els elements necessaris per a la connexió i 
desconnexió dels circuits, tant de forma automàtica com manual, i a demés, els 
aparells de consum elèctric. 

A l’interior del quadre de l’enllumenat públic anirà instal·lada una caixa amb 
doble aïllament de 270x180x171mm, amb la finalitat d’instal·lar al seu interior 
fusibles i una borna per a la connexió del conductor del neutre. També 
s’instal·larà dins de l’armari una caixa de plàstic de doble aïllament, un 
comptador d’energia activa de dobla tarifa amb rellotge i un comptador d’energia 
reactiva. S’instal·larà un interruptor general trifàsic amb neutre amb tall 
omnipolar magneto tèrmic. 

També s’instal·larà l’equip necessari per a l’encesa i apagada automatitzada de 
les lluminàries, instal·lant el corresponent programador astronòmic. El 
programador astronòmic anirà connectat als comptadors de les diferents línies, 
als que donarà les ordres d’encesa i apagada. La part programable del rellotge 
astronòmic anirà connectada als contactors que posaran en funcionament el 
sistema electrònic de reducció del flux instal·lat al costat del quadre de control, el 
qual s’activarà reduint l’elevat consum d’energia elèctrica a una determinada 
franja horària que determinarà L’ajuntament, i que variarà en funció de l’estació 
meteorològica a la que s’estigui. 
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CAPÍTOL 9: PLAÇ DE 

EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE 

El plaç d’execució per a realitzar tots els treballs d’electrificació i obra cicil de la 
urbanització de Ca N’Armengol serà de 255 dies hàbils. 

 

Taula 31. Plaços d’execució dels treballs 

Concepte/Dies de traball  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Permisos Oficials y Particulars.                           

Legalitzacions                             

Apertura Rases MT, B.T i E.P.                           

Col·locació ADU, CDU i CPM                           

Col·locació Suports E.P.                             

Montatge C.T. I Quadre E.P.                           

Estesa cable M.T., B.T. I E.P.                           

Reompliment Rases                             

Conexion B.T. I E.P.                             

Conexion A.T.                             

Proves d'assaig                             

Maniobres i connexió a xarxa                           
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Concepte/Dies de traball  65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 

Permisos Oficials y Particulars.                           

Legalitzacions                             

Apertura Rases MT, B.T i E.P.                           

Col·locació ADU, CDU i CPM                           

Col·locació Suports E.P.                             

Montatge C.T. I Quadre E.P.                           

Estesa cable M.T., B.T. I E.P.                           

Reompliment Rases                             

Conexion B.T. I E.P.                             

Conexion A.T.                             

Proves d'assaig                             

Maniobres i connexió a xarxa                           

Concepte/Dies de traball  130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 

Permisos Oficials y Particulars.                           

Legalitzacions                             

Apertura Rases MT, B.T i E.P.                           

Col·locació ADU, CDU i CPM                           

Col·locació Suports E.P.                             

Montatge C.T. I Quadre E.P.                           

Estesa cable M.T., B.T. I E.P.                           

Reompliment Rases                             

Conexion B.T. I E.P.                             

Conexion A.T.                             

Proves d'assaig                             

Maniobres i connexió a xarxa                           
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Concepte/Dies de traball  195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 

Permisos Oficials y Particulars.                           

Legalitzacions                             

Apertura Rases MT, B.T i E.P.                           

Col·locació ADU, CDU i CPM                           

Col·locació Suports E.P.                             

Montatge C.T. I Quadre E.P.                           

Estesa cable M.T., B.T. I E.P.                           

Reompliment Rases                             

Conexion B.T. I E.P.                             

Conexion A.T.                             

Proves d'assaig                             

Maniobres i connexió a xarxa                           
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CAPÍTOL 10: 

CONSIDERACIONS 

FINALS 

Es considera que el contingut del present projecte es suficient per a executar les 
obres i instal·lacions que en ell son desenvolupades i justificades, incloent-hi tots 
els elements necessaris per a la seva correcta utilització i posada en servei. 

La obra s’ha projectat per a realitzar-la amb materials d’excel·lent qualitat, 
permetent garantir un llarg temps de vida, amb un mínim de manteniment. 

Així mateix es fa una expressa menció que , les obres projectades constitueixen 
una unitat completa susceptible de posta en servei correcta una vegada 
executades a la seva totalitat. 

En base a l’article 7 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, el 
contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut al treball, al qual s’analitzin, 
desenvolupin, complementin les previsions contingudes dins de l’estudi de 
seguretat i salut que acompanya a aquest projecte. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de la obra pel 
coordinador de seguretat i salut durant l’execució de la obra o, quan no ho hagi, 
per la direcció facultativa. 

A l’inici de la obra o instal·lació es comunicarà per escrit i de forma fehacent, per 
la propietat o el seu constructor a l’Enginyer Industrial que assumeixi la direcció 
de la obra. En cas contrari, aquest últims incorreran a la responsabilitat 
corresponent. 
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