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RESUM DEL PROJECTE 

 

L’objectiu del projecte és dissenyar les instal·lacions d’un parc eòlic, per poder satisfer la 

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

contaminants.  

 

La zona escollida està situada a la comarca del Baix Ebre, més concretament al municipi de 

l’Ametlla de Mar, segons les dades de les que es disposen determinen que hi ha suficient 

potencial eòlic per fer viable el projecte. Concretament segons aquestes dades la velocitat de 

vent mitjana anual és de 9,03m/s. Aquesta zona és considerada zona compatible segons el 

Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya. 

 

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

arribar fins a aquesta pista cal circular per la nacional N-340 que uneix Barcelona amb Cadis, i 

ens haurem de desviar per la carretera TV-3025, que uneix la N-340 amb la N-340A. Cal 

mencionar que a pocs quilòmetres de la zona hi ha un encreuament amb l’autopista AP-7. 

 

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

potència instal·lada de 8,3MW. Segons la velocitat mitjana anual de 9,03m/s estimada la 

producció prevista voltarà els 35,10GWh anuals. 

 

Aquests aerogeneradors estaran distribuïts en dues branques, formant dues fileres alineades, 

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

branca serà de 194m i la mínima de 120m.  

 

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

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

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

 

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

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

16m de costat. Aquests aerogeneradors consten d’un sistema de regulació de la potència 

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

sistema d’orientació de la gòndola. Cadascun d’ells disposa d’un sistema de control i 
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monitorització, així com dos sistemes de frenada, un aerodinàmic i un altre mitjançant un disc 

acoblat a l’eix de gir del generador. 

 

Al peu de cada aerogenerador hi ha un centre de transformació prefabricat cadascun dels quals 

incorporarà al seu interior un transformador del tipus ONAN de 690V/25000V amb una potència 

de 2MVA i grup de connexió Dyn11, així com les cel·les d’aparellatge. D’aquesta manera s’eviten 

caigudes de tensió elevades i seccions grans de cables. La configuració de l’aparellatge d’alta 

tensió permetrà aïllar cadascun dels aerogeneradors, centre de transformació inclòs,  ja sigui per 

una avaria o bé per realitzar tasques de manteniment, sense aturar la producció de la línia. 

 

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

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

l’energia generada pel parc. Aquest centre és un edifici d’una sola planta de 90m2 i de 5m 

d’alçada, la superfície es distribueix de manera que hi ha una sala de control i monitorització, 

sala de comptadors i aparellatge d’alta tensió, i vestidors. Aquest centre s’alimenta d’un 

transformador de 25000V/400V de 50KVA del tipus ONAN i amb grup de connexió Dyn11, situat 

a l’exterior de l’edifici, envoltat per una reixa metàl·lica per evitar possibles accidents. 

 

Es preveu la construcció d’una subestació transformadora de 25/110KV d’una potència de 

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

de 110KV, el propietari de la subestació serà la companyia elèctrica FECSA-ENDESA, per tant 

també serà el responsable del disseny del projecte d’aquesta així com l’execució de les obres de 

construcció. Les dades d’aquesta subestació així com les de la xarxa han estat facilitades per al 

càlcul i dimensionament del sistema elèctric del parc. L’emplaçament de la subestació 

transformadora serà prop de la torre 38 de la línia Vandellós-Tortosa de 110KV, on es farà la 

interconnexió. 

 

La construcció del parc costarà segons el pressupost 11.205.326,39€. 

Com ja s’ha dit anteriorment la producció prevista és de 35,10GWh anuals, la venda de la qual 

es farà en tarifa regulada, i generarà uns ingressos de 2.590.952,393€ 

Els costos d’explotació que es preveuen seran de 466.371,430€ 

 

Amb aquestes dades es preveu un periòde d’amortització de 5 anys, 3 mesos i una setmana. 

  


