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Introducció 

 

Degut a que, per acabar la carrera d’enginyeria Tecnica Industrial 

Especialitat en electricitat que he estat cursant durant els derrers anys, 

s’ha de fer un projecte final de carrera i la meva carrera Professional 

treballant en una enginyeria tècnica on es feien avantprojectes i 

projectes per una companyia elèctrica catalana, vaig decidir fer aquest 

projecte.  

 

En Aquest projecte es poden veure els passos a seguir per poder 

dissenyar l’estructura d’electrificació de tot un polígon industrial. 

 

En aquest projecte en concret farem l’estudi del del polígon a electrificar 

de Can Gambús  al terme municipal de Sabadell. 

 

Per fer el disseny estructural de línies y la col·locació dels centres, 

haurem de començar per calcular les potències totals de tot el polígon i 

parcials de cadascuna de les parcel·les, així doncs començarem per un 

plànol que ens haurà de facilitar el client amb les parcel·les i els metres 

de cadascuna. 

 

D’aquests metres traurem les potencies per parcel·les i amb aquestes la 

potencia total, amb a questes potencies es poden calcular els 

transformadors que fan falta, on els podem posar, les línies de baixa que 

sortiran de cada centre de transformació i el traçat de les línies de mitja 

tensió per alimentar tots els transformadors. 
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 Memòria 

1- Objectius del projecte 

 

L’objectiu d’aquest projecte és acabar la carrera d’enginyer elèctric i fer 

la distribució dels centres de transformació així com les línies de baixa 

tensió i el traçat de les línies de mitja partint sempre d’un plànol 

proporcionat pel client on ens marqui on les limitacions de les parcel·les i 

els metres quadrats de cascuna, des de aquestes dades farem el càlcul 

de les potencies per parcel·les i amb aquest el càlcul dels centres de 

transformació, quants transformadors hi hauran en cadascun, les línies 

de baixa tensió que sortiran de cada centre per alimentar les parcel·les 

en baixa tensió, els quadres i ampliacions de quadres que s’hauran 

d’instal·lar, i el traçat de les línies de mitja per unir tots els centres de 

transformació també es decidirà els tipus de centres i la aparamenta que 

portarà cada un. 

 

Desprès procedirem a fer la valoració de tots els treballs que s’han de fer 

a nivell constructiu i a nivell burocràtic. 

 

Per últim farem l’estudi de seguretat i salut de tota l’obra i a continuació 

farem una introducció a les especificacions tècniques de les línies de 

mitja i baixa tensió, i als centres de transformació. 
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2-  Reglamentació 

 

En aquest projecte s’han tingut en compte tots els reglaments vigents i 

normatives que li són aplicables, tals com: 

 

 Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat 

en 

 Centrals elèctriques, sub-estacions i centres de transformació i les 

seves 

 Instruccions Tècniques Complementàries 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

 Decret 351/87 per legalitzacions d’instal·lacions d'energia 

elèctrica 

 Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el 

subministra d'energia elèctrica 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques  

complementàries 

3- Titular 

 

El titular i propietari de les instal·lacions aquí descrites, és l'Empresa 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L,  que te la seu social a l’Avinguda 

Paral·lel, núm. 51, 08004 Barcelona.  

 

4- Situació 

 

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte estaran situades en el terme 

municipal de Sabadell (Vallès Occidental) , la seva situació exacta figura 

en els plànols adjunts. 

 

 



                                  Departament Elèctric 

11 

Electrificació del  

Polígon Industrial de Can Gambús 

Curs 2009/2010 

5- Classe de corrent 

La corrent elèctrica serà alterna i trifàsica a la tensió de 25000 V en la 

xarxa d’Alta Tensió i de 400 V a la de baixa tensió, la freqüència serà de 

50 Hz i el nivell d’aïllament del conjunt de la instal·lació de 70/170 kV . 

 

6- Descripció de la línia MT de alimentació  

 

Per poder assolir l’alimentació del polígon del sol·licitant en qüestió s’ha 

de partir de la base que s’haurà de fer l’estesa de tres alimentadors, en 

Mitja Tensió, directament des de la receptora de Caldes, S.E. Caldes, 

fins al polígon a alimentar.  

 

Així, doncs, partirem de la S.E. Caldes amb tres Líneas subterrànies de 

Mitja Tensió d’alumini amb una secció de 240 mm2, una d’aquestes 

línies anirà directament al nou CD 103462, una segona al nou CD 

103466 i la tercera al nou CD 103463. 

 

Des de el CD 103462, que es on anirà a connectar la primera línea que 

surt de la S.E. Caldes, surten, a mes, dues Líneas de mitja tensió, una 

que anirà al nou centre de distribució 103460 i l’altre que anirà al nou CD  

103463, per seguir una línia el que farem serà seguir amb la trajectòria 

del l’estesa que anirà cap al CD 103460. Així doncs des de aquest últim 

CD sortirà una línia cap al nou CD 103461 en aquest farà entrada línia 

que ve del 103460 y sortida la línia que va al nou CD 103464, en aquest 

últim farà entrada la línia que ve del 103461 i sortida la línia que va al 

nou CD 103465, en aquest últim farà entrada la línia que ve del 

CD103464 y sortida la línia que va al CD 13468, en aquest últim fera 

sortida la línia que va al CD 103465 i entrada la línia que va al nou CD 

103469, en aquest últim farà entrada la línea procedent del Centre de 

Distribució, ja existent, SA52220, una primera sortida serà la línia que va 

al CD103468 i la segona sortida serà la línia que va al CD nou 103471, 
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en aquest últim farà sortida la línia que va al CD 103469 i entrada la línia 

que ve del nou CD 103470, en aquest últim farà entrada la línia que ve 

del CD 103471 i sortida la línia que va al Centre de Distribució, ja 

existent, SA50625, aquest últim ja te una alimentació que li entra en 

subterrani i a més de tenir la nova sortida que va al CD 103470, te una 

altre que va al nou CD 103467, en aquest últim farà sortida la línia que 

va al CD existent SA50625 i la entrada que ve del nou CD 103466, en 

aquest últim es tenca l’anell am la E.S. Caldes essent aquesta línia la 

que entra en el CD 103466 i la sortida la línia que va al CD 103467. Per 

un altre banda en el CD 13462 que era on entrava la primera línia de la 

substació de Caldes hi havia dues sortides una que anava al CD 

103460, que es la línia que  em estat mirant fins ara i un altre sortida que 

anava al nou CD 103463, doncs en aquest últim tenca l’anell el tercer 

circuit alimentador de la sub-estació de Caldes essent aquest una de les 

sortides del CD 103463, l’altre sortida serà la línia que va al CD 103462 i 

la línia que farà la entrada serà una que ve del CD existent SA50560. 

 

Apart de les esteses que em vist s’ha de fer una reforma de un Centre 

de Distribució existent concretament el CD SA52220 que per poder 

connectar la nova línia al CD existent que procedeix del nou CD 103469. 

 

El traçat de les línies s’efectuarà per zones que ofereixin rasants 

presents o futures que puguin romandre permanents. 

 

La reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella establerta 

al R.E.B.T. aprovat pel Reial decret 842/2002 aplicant les seves 

prescripcions per extensió a les línies d’Alta Tensió així com la resolució 

TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de 

senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica 

de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya, soterrant els 

conductors a una fondària no inferior a 0,90 m. Així mateix es tindran 
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amb consideració el decret 120/92 de 25 d’ abril i l’ ordre de 5 de juliol de 

1993 sobre xarxes subterrànies de servei públic.  

 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements 

que senyalitzin la presencia dels cables. 

 

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques 

imposin els Organismes afectats. 

 

La línia, 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, 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. 
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7- Centres de Distribució 

7.1- Centre de Distribució 103460 

 

Per la seva instal·lació serà del tipus Edifici independent de construcció 

Prefabricada, estarà situat al carrer de Mestral, 106.  

  

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la instal·lació 

calculats per a aquesta potència. Però donada la potència connectada a 

la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos transformador de 630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer de Mestral, 106 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 2 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.2- Centre de Distribució 103461 

 

Per la seva instal·lació serà del tipus Edifici independent de 

construcció Prefabricada, estarà situat a carrer Mestral. 

  

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 kVA   630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer Mestral 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 2 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.3- Centre de Distribució 103462 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus edifici 

independent de construcció prefabricada i estarà situat al carrer 

de Xaloc. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 kVA cadascún. 

 

 

1. Lloc d’ubicació Carrer de Xaloc 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0,420 KV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
Dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 3 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.4- Centre de Distribució 103463 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus edifici 

independent de construcció prefabricada i estarà situat al carrer 

de Garbí. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 kVA cadascún. 

 

 

1. Lloc d’ubicació Carrer de Garbí 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0,420 KV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
Dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 3 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.5- Centre de Distribució 103464 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus edifici 

independent de construcció prefabricada, estarà situat al carrer 

Mestral. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 kVA   i 630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer Mestral 

2. Tipus Edifici independent de construcció prefabricada 

3. Relació de transformació 25/0,420 KV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 2 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits  

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.6- Centre de Distribució 103465 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus Edifici 

independent de construcció Prefabricada, estarà situat a carrer de 

Mestral. 

  

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 kVA   630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer de Mestral 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 2 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.7- Centre de Distribució 103466 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus Edifici 

independent de construcció Prefabricada, estarà situat a carrer 

Tramuntana. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 Kva. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer Tramuntana 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 2 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.8- Centre de Distribució 103467 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus Edifici 

independent de construcció Prefabricada, estarà situat a Ronda 

de Llevant. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de un 

transformador de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment un 

transformador de 630 Kva. 

 

 

1. Lloc d’ubicació Ronda de Llevant 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
un transformador 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- un 

Potencia Trafo 1.- 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 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.9- Centre de Distribució 103468 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus edifici 

independent de construcció prefabricada, estarà situat al carrer 

Tramuntana. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de un 

transformador de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment un 

transformador de 630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer Tramuntana 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0,420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
un transformador 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- un 

Potencia Trafo 1.- 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 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.10- Centre de Distribució 103469 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus Edifici 

independent de construcció prefabricada, estarà situat al carrer 

Tramuntana. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 Kva   i 630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer Tramuntana 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 3 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits  

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.11- Centre de Distribució 103470 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus Edifici 

independent de construcció Prefabricada, estarà situat a carrer de 

Tramuntana. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de dos 

transformadors de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment dos 

transformador de 630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carrer de Tramuntana 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors de 

1000 kVA que admet el CD 
dos transformadors 

5. Nombre de transformadors instal·lats i la 

seva potència 

Nombre de Transformadors.- dos 

Potencia Trafo 1.- 630 kVA 

Potencia Trafo 2.- 630 kVA 

6. Nombre de cel·les AT de línia 2 

7. Nombre de cel·les AT de protecció 2 

8. Protecció contra sobreintensitats Tallacircuits  

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.12- Centre de Distribució 103471 

 

El centre de distribució per la seva instal·lació serà del tipus Edifici 

independent de construcció Prefabricada, estarà situat a carre 

Tramuntana. 

 

La potència màxima admissible de la instal·lació serà de un 

transformador de 1000 kVA, essent tots els elements de la 

instal·lació calculats per a aquesta potència. Però donada la 

potència connectada a la xarxa de BT s’instal·larà, inicialment un 

transformador de 630 kVA. 

 

 

1. Lloc d’ubicació carre Tramuntana 

2. Tipus Edifici independent 

3. Relació de transformació 25/0.420 kV 

4. Nombre màxim de transformadors 

de 1000 kVA que admet el CD 
un transformador 

5. Nombre de transformadors 

instal·lats i la seva potència 

Nombre de Transformadors.- un 

Potencia Trafo 1.- 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 

9. Protecció contra sobrecarregues Termòmetre o Interruptor automàtic 

10. Posada a Terra  Terres Separades 
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7.13- Reforma del Centre de Distribució SA52220 

 

Per poder fer la reforma d’aquest CD l’únic que em de fer es 

canviar les cel·les existents per les cel·les de 3 cel·les de línia 

més una de protecció. 

 

S’instal·laran transformadors de 630kVA. Els kVA (kilo Volts Amper), es la 

unitat de mesura estàndard dels transformadors, la relació entre kVA i kW 

dependrà del tipus de càrrega que se li apliqui al transformador, per a la 

càrrega domèstica, el factor de conversió serà de 0,85 kW per kVA, el que vol 

dir que un transformador de 630 kVA, podrà suportar una càrrega únicament 

domèstica de 535,5 kW. Els coeficients de subministraments industrials i de 

serveis, són de 0,95 i 0,9 respectivament. Aquests últims són el tipus de 

càrrega que ocuparà els transformadors que hem de projectar i, per tant, els 

coeficients que farem servir. 

Els transformadors s’allotjaran en 12 Centres de Transformació prefabricats de 

la marca ORMAZABAL, els quals estaran perfectament distribuïts i preparats 

per poder donar els subministraments previstos.  
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8- Càlcul de terres 

 

D’acord amb el document elaborat per UNESA, “ Mètodo de cálculo y 

Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN conectados a redes de tercera categoría” , s’ha 

projectat les següents dades 

 

- Per a Centres de Transformació de dos transformadors 

 

Per aquest tipus de transformadors que seran els Centres 

103460, 103461, 103462, 103463, 103464, 103465, 103466, 

103469, 103470. Obtindrem les següents dades: 
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 Dades inicials 

 

TIPUS DE POSADA A TERRA Terres Separades 

  

PARÀMETRES VALORS 

Tensió de servei  U = V 25000 

Resistència posada a terra del neutre: Rn=  0 

Reactància posada a terra del neutre Xn=  25 

Valor màxim de la Tensió de defecte    Vbt= V 10000 

Resistència màxima de posada a terra Rt=  16 

Xarxa subterrània de MT de suficient conductivitat R´x=  0,000 

Desconnexió inicial.- Durada de la falta   

 

Relè a temps independent t´1= seg. 0,00 

Relè a temps depenent t´= seg. 0,30 

Constants del relè k´ 24 

 n´ 1,00 

Intensitat d’arrencada I´a= A 60 

Re connexió a menys de 0,5 segons Si/No Sí 

 Relè a temps independent t´´2= seg. 0,00 

Relè a temps depenent t´´= seg. 0,30 

Constants del relè k´´ 24 

 n´´ 2 

Intensitat d’arrencada I´´a= A 60 

Mides del CD   

 
Ample a= m 7,0 

Fondo b= m 3,0 

Resistivitat del terreny  = xm 120 

 

Elèctrode 1  CODI 1.- 70-30/5/42  kr1 0,0810  kp1 0,0178  kc1 0,0391 
             

Elèctrode 2  CODI 2.-   kr2 0,0000  kp2 0,0000  kc2 0,0000 
             

Elèctrode 3  CODI 3.-   kr3 0,0000  kp3 0,0000  kc3 0,0000 

 

Kr= valor de la constant de resistència 

Kp= valor de la constant de tensió de pas 

Kc= valor de la constant de la tensió de contacte 
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 Càlculs 

 

Id·Rt<=Vbt (Id>=50 A) 

 

   
 

                 
 

 

R’t = Kr ·  
 

     
 

          ’       
 

 

 

Valor de la resistència de posada a terra  R´t =  9,720        

Intensitat de defecte  I´d = 539 A       

Durada de la falta  t = 0,60 seg.  K 72  n 1,00 

 

 

 Comprovació dels càlculs 

Tensions de pas en l’interior i contacte en l'interior i 

exterior 

 

Concepte Valor màxim aplicat Condició Valor admissible 

Tensió de pas (interior) Vpa < 1194 V  Vpi 22693 V 

Tensió de contacte (interior) Vca < 119 V  Vci  657 V 

 

S’adoptaran les següents  mesures de seguretat, per 

aconseguir que en l’interior del CD, les tensions de pas i 

contacte aplicades, siguin mes petites que el valor màxim 

aplicat que es pot acceptar, segons la durada del defecte: 

 

a) Al terra del CD, i a 0,10 m de profunditat màxima, 

s’instal·larà un reixat d’acer format per rodó de 3 mm de 

diàmetre com a mínim, amb els nusos electrosoldats, 

formant una malla de dimensions no superiors a 
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0,300,30 m, aquest reixat es connectarà a la terra de 

protecció . 

 

b) Les portes i les reixes metàl·liques amb masses 

conductores que es puguin tocar des de fora del CD no 

tindran contacte elèctric amb masses conductores que 

siguin susceptibles a quedar sotmeses a tensió degut a 

defectes o avaries. 

 

Tensions de pas en l’exterior i en l’accés al CD 

 

V’p=Kp··I’d 

 

V’p(acc)=V’c=Kc··I’d 

 

Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de pas (exterior) V´p 1151 V  Vp 2054 V 

Tensió de pas en accés V´p(acc) 2528 V  Vp(acc)  12374 V 

 

Tensions i intensitats de defecte 

 

V’d=R’t·I’d 

 

Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de defecte V´d 5237 V  Vbt 10000 V 

Intensitat de defecte I´d) 539 A > 
I´a 

I´´a 

60 A 
60 A 
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 Croquis de la instal·lació de terres de protecció 

 

 

 Croquis de la instal·lació de terres de neutre (terres de 

servei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 m                         
´ 

3,0 m 

Elèctrode 2 

Elèctrode 1 

Elèctrode 3 

 

 

70-30/5/42 

 

  

10 m 

5/42 
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- Per a Centres de Transformació d’un transformador 

 

Per aquest tipus de transformadors que seran els Centres 

103467, 103468, 103471. Obtindrem les següents dades: 

 

 Dades inicials 

 

TIPUS DE POSADA A TERRA Terres Separades 

  

PARÀMETRES VALORS 

Tensió de servei  U = V 25000 

Resistència posada a terra del neutre: Rn=  0 

Reactància posada a terra del neutre Xn=  25 

Valor màxim de la Tensió de defecte    Vbt= V 10000 

Resistència màxima de posada a terra Rt=  16 

Xarxa subterrània de MT de suficient conductivitat R´x=  0,000 

Desconnexió inicial.- Durada de la falta   

 

Relè a temps independent t´1= seg. 0,00 

Relè a temps depenent t´= seg. 0,31 

Constants del relè k´ 24 

 n´ 1,00 

Intensitat d’arrencada I´a= A 60 

Re connexió a menys de 0,5 segons Si/No Sí 

 Relè a temps independent t´´2= seg. 0,00 

Relè a temps depenent t´´= seg. 0,31 

Constants del relè k´´ 24 

 n´´ 2 

Intensitat d’arrencada I´´a= A 60 

Mides del CD   

 
Ample a= m 5,0 

Fondo b= m 3,0 

Resistivitat del terreny  = xm 120 
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Elèctrode 1  CODI 1.- 70-30/5/42  kr1 0,0930  kp1 0,0210  kc1 0,0461 
             

Elèctrode 2  CODI 2.-   kr2 0,0000  kp2 0,0000  kc2 0,0000 
             

Elèctrode 3  CODI 3.-   kr3 0,0000  kp3 0,0000  kc3 0,0000 

 

Kr= valor de la constant de resistència 

Kp= valor de la constant de tensió de pas 

Kc= valor de la constant de la tensió de contacte 

 

 Càlculs 

 

Id·Rt<=Vbt (Id>=50 A) 

 

   
 

                 
 

 

R’t = Kr ·  
 

     
 

          ’       
 

 

 

Valor de la resistència de posada a terra  R´t = 11,160        

Intensitat de defecte  I´d = 528 A       

Durada de la falta  t = 0,63 seg.  K 72  n 1,00 

 

 

 Comprovació dels càlculs 

Tensions de pas en l’interior i contacte en l'interior i 

exterior 

Concepte Valor màxim aplicat Condició Valor admissible 

Tensió de pas (interior) Vpa < 1146 V  Vpi 21771 V 

Tensió de contacte (interior) Vca < 115 V  Vci  630 V 
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S’adoptaran les següents  mesures de seguretat, per 

aconseguir que en l’interior del CD, les tensions de pas i 

contacte aplicades, siguin mes petites que el valor màxim 

aplicat que es pot acceptar, segons la durada del defecte: 

 

a) Al terra del CD, i a 0,10 m de profunditat màxima, 

s’instal·larà un reixat d’acer format per rodó de 3 mm de 

diàmetre com a mínim, amb els nusos electrosoldats, 

formant una malla de dimensions no superiors a 

0,300,30 m, aquest reixat es connectarà a la terra de 

protecció . 

 

b) Les portes i les reixes metàl·liques amb masses 

conductores que es puguin tocar des de fora del CD no 

tindran contacte elèctric amb masses conductores que 

siguin susceptibles a quedar sotmeses a tensió degut a 

defectes o avaries. 

 

Tensions de pas en l’exterior i en l’accés al CD 

 

V’p=Kp··I’d 

 

V’p(acc)=V’c=Kc··I’d 

 

Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de pas (exterior) V´p 1330 V  Vp 1971 V 

Tensió de pas en accés V´p(acc) 2920 V  Vp(acc)  11871 V 
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Tensions i intensitats de defecte 

 

V’d=R’t·I’d 

 

Concepte Valor calculat Condició Valor admissible 

Tensió de defecte V´d 5891 V  Vbt 10000 V 

Intensitat de defecte I´d) 528 A > 
I´a 

I´´a 

60 A 
60 A 

 

 Croquis de la instal·lació de terres de protecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 m                         
´ 

3,0 m 

Elèctrode 2 

Elèctrode 1 

Elèctrode 3 

 

 

50-30/5/42 
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 Croquis de la instal·lació de terres de neutre (terres de 

servei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 m 

5/42 
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9- Consums 

 

Per determinar la potència necessària del polígon es segueix la 

instrucció tècnica ITC-BT-010 del RBT i l’article 4rt del reglamencomeses 

elèctriques, tenint en compte la electrificació dels edificis d’ús industrial 

que vindran donats per la superfície del sòl que ocupa cada solar i de les 

condicions d’edificació per a sòl industrial. El càlcul de les potències de 

cada parcel·la es realitzarà mitjançant el producte de la superfície 

edificable per 125 W/m2, i en les parcel·les amb previsió de 

subministrament en Mitja Tensió se’ls hi preveurà un subministrament en 

Baixa Tensió de 15 kW per possibles serveis generals de la pròpia 

parcel·la. Obtenint les següents potències per parcel·la: 

 

 
Nº de Parcel·la 

 

 
Superfície 

(m2) 

 
Potència 

(kW) 

1 5375,62 15,00 
2 3098,75 15,00 

3 5711,00 15,00 

4 2823,43 15,00 

5 2423,22 15,00 

6 2618,95 15,00 

7 4380,83 15,00 

8 3228,70 15,00 

9 2724,87 15,00 

10 2434,00 15,00 

11 2818,84 15,00 

12 881,55 15,00 

13 190,76 15,00 

14 1459,22 15,00 

15 2506,66 15,00 

16 2625,02 15,00 

17 2741,19 15,00 

18 6071,13 15,00 

19 2429,93 15,00 

20 2410,12 15,00 

21 2411,45 15,00 

22 2401,44 15,00 

23 2404,06 15,00 
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24 3335,15 15,00 

25 2992,80 15,00 

26 2419,93 15,00 

28 2404,22 15,00 

29 2725,73 15,00 

30 2402,27 15,00 

31 2402,27 15,00 

32 2402,27 15,00 

33 2402,27 15,00 

34 2402,27 15,00 

35 2402,27 15,00 

36 2402,27 15,00 

37 2446,09 15,00 

38 2521,08 15,00 

39 3321,32 15,00 

40 3975,72 15,00 

41 409,36 51,17 
42 469,21 58,65 

43 460,66 57,58 
44 460,66 57,58 

45 525,00 65,63 
46 525,00 65,63 

47 525,00 65,63 
48 525,00 65,63 

49 525,00 65,63 
50 525,00 65,63 

51 525,00 65,63 
52 525,00 65,63 

53 338,07 42,26 
54 421,69 52,71 

55 522,07 65,26 
56 522,07 65,26 

57 522,43 65,30 
58 523,17 65,40 

59 523,90 65,49 
60 524,63 65,58 

61 525,00 65,63 
62 525,00 65,63 

63 525,00 65,63 
64 525,00 65,63 

65 525,00 65,63 
66 525,00 65,63 

67 525,00 65,63 
68 525,00 65,63 
69 446,77 55,85 

70 326,03 40,75 
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71 326,03 40,75 
72 320,16 40,02 

73 329,55 41,19 
74 577,50 72,19 

75 577,50 72,19 
76 577,50 72,19 

77 517,21 64,65 
78 541,66 67,71 

79 525,00 65,63 
80 525,00 65,63 

81 525,00 65,63 
82 525,00 65,63 

83 525,00 65,63 
84 525,00 65,63 

85 432,25 54,03 
86 432,25 54,03 

87 358,00 44,75 
88 541,66 67,71 

89 525,00 65,63 
90 525,00 65,63 

91 525,00 65,63 
92 525,00 65,63 

93 525,00 65,63 
94 525,00 65,63 

95 525,00 65,63 
96 525,00 65,63 

97 525,00 65,63 
98 525,00 65,63 

99 525,00 65,63 
100 419,50 52,44 

101 419,50 52,44 
102 419,50 52,44 

103 419,50 52,44 
104 410,81 51,35 

105 410,81 51,35 
106 451,66 56,46 

107 502,22 62,78 
108 502,22 62,78 

109 525,00 65,63 
110 525,00 65,63 

111 525,00 65,63 
112 525,00 65,63 

113 525,00 65,63 
114 525,00 65,63 
115 525,00 65,63 

116 525,00 65,63 
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117 525,00 65,63 
118 493,50 61,69 

119 493,50 61,69 
120 630,00 78,75 

121 630,00 78,75 
122 630,00 78,75 

123 555,00 69,38 
124 555,00 69,38 

125 630,00 78,75 
126 630,00 78,75 

127 630,00 78,75 
128 630,00 78,75 

129 630,00 78,75 
130 630,00 78,75 

131 630,00 78,75 
132 630,00 78,75 

133 630,00 78,75 
134 630,00 78,75 

135 630,00 78,75 
136 630,00 78,75 

137 630,00 78,75 
138 630,00 78,75 

139 474,38 59,30 
140 3638,76 15,00 

141 923,76 15,00 

142 300,26 37,53 

143 300,14 37,52 
144 300,06 37,51 

145 300,05 37,51 
146 300,02 37,50 

147 451,14 56,39 
148 450,07 56,26 

149 450,08 56,26 
150 450,07 56,26 

151 450,07 56,26 
152 525,09 65,64 

153 525,09 65,64 
154 525,09 65,64 

155 525,09 65,64 
156 601,49 75,19 

157 597,72 74,72 
158 600,31 75,04 

159 599,84 74,98 
160 610,10 76,26 
161 610,10 76,26 

162 610,10 76,26 
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Aquestes potències, són les potències que per reglamentació haurien de 

tenir com a mínim cada parcel·la. 

La suma total de totes les potències de cada parcel·la és de 8482,88 

kW. Per tant haurem d’estudiar la distribució dels Centres de 

Transformació i línies de Baixa Tensió per fer una electrificació òptima 

del polígon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 3527,34 15,00 

G2 4049,62 15,00 

ZV 2 12041,00 15,00 

VIA 1  31,50 

VIA 2  31,50 
VIA 3  31,50 

VIA 4  21,00 
VIA 5  21,50 

TOTAL 197086,72 8482,88 
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10- Línies de Baixa Tensió 

 

En la xarxa de Baixa Tensió es procurarà anillar el major número de 

subministres possibles, ja sigui entre les sortides de baixa del mateix 

Centre de Distribució o les sortides de baixa de centres diferents. 

 

10.1- Centre de Distribució 103460 

 

10.1.1- Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà única i exclusivament a la parcel·la 

106. 

 

Les sortides dos i tres fan un anell per alimentar les 

parcel·les 100, 101, 102, 103, 104 i 105. 

 

Les sortides quatre i cinc fan un anell per alimentar les 

parcel·les 53, 54, 55 i 56. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103460 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.1.2- Transformador 2 

 

Les sortides nou i déu fan un anell per alimentar les 

parcel·les 57, 58, 59 i 60. 

 

La sortida onze alimentarà les parcel·les 111, 112 i tancarà 

l’anell amb la sortida tres del transformador ú del CD 

103461 que alimentarà la parcel·la 113. 
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Les sortides dotze i tretze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 107, 108, 109 i 110. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 2 del CD 

103460 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.2- Centre de Distribució 103461 

 

10.2.1- Transformador 1 

 

Les sortides ú i dos fan un anell per alimentar les parcel·les 

114, 115, 116 i 117. 

 

La sortida tres alimentarà la parcel·la 113 i tancarà l’anell 

amb la sortida onze del transformador dos del CD 103460 

que alimentarà les parcel·les 111 i 112. 

 

Les sortides quatre i cinc fan un anell per alimentar les 

parcel·les 61, 62, 63 i 64. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103461 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.2.2- Transformador 2 

 

Les sortides nou i deu fan un anell per alimentar les 

parcel·les 65, 66, 67 i 68. 
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La sortida onze alimentarà les parcel·les 69, 70, 71 i 

tancarà l’anell amb la sortida ú del transformador ú del CD 

103463 que alimentarà les parcel·les 72 i 73. 

 

La sortida dotze alimentarà les parcel·les 118 i 119. 

 

La sortida tretze alimentarà la parcel·la G1. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 2 del CD 

103461 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.3- Centre de Distribució 103462 

 

10.3.1- Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà única i exclusivament a la parcel·la 

VIA1. 

 

La sortida dos alimentarà la parcel·la 3. 

 

La sortida tres alimentarà la parcel·la 2. 

 

La sortida quatre alimentarà la parcel·la 4. 

 

La sortida cinc alimentarà la parcel·la 5. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103462 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 
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10.3.2- Transformador 2 

 

La sortida nou alimentarà la parcel·la 6. 

 

La sortida deu alimentarà les parcel·les 46, 47 i tancarà 

l’anell amb la sortida quatre del transformador ú del CD 

103463 que alimentarà les parcel·les 48 i 49. 

 

La sortida onze alimentarà la parcel·la 45. 

 

Les sortides dotze i tretze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 41, 42, 43 i 44. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 2 del CD 

103462 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.4- Centre de Distribució 103463 

 

10.4.1- Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà les parcel·les 72 i 73 i tancarà l’anell 

amb la sortida onze del transformador dos del CD 103461 

que alimentarà les parcel·les 48 i 49. 

 

Les sortides dos i tres fan un anell per alimentar les 

parcel·les 50, 51, 52. 

 

La sortida quatre alimentarà les parcel·les 48, 49 i tancarà 

l’anell amb la sortida quatre del transformador dos del CD 

103462 que alimentarà les parcel·les 46 i 47. 
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La sortida cinc alimentarà la parcel·la 7. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103463 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.4.2- Transformador 2 

 

La sortida nou alimentarà la parcel·la 8. 

 

La sortida deu alimentarà la parcel·la 9. 

 

La sortida onze alimentarà la parcel·la 10. 

 

La sortida dotze alimentarà la parcel·la 11. 

 

La sortida tretze alimentarà la parcel·la G2. 

 

La sortida catorze alimentarà les parcel·les 12 i 13. 

 

Per poder treure sis sortides del transformador 2 del CD 

103463 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.5- Centre de Distribució 103464 

 

10.5.1- Transformador 1 

 

Les sortides ú i dos fan un anell per alimentar les parcel·les 

121, 122, 123i 124. 

 

La sortida tres alimentarà les parcel·les 120 i VIA2. 
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Les sortides quatre i cinc fan un anell per alimentar les 

parcel·les 74, 75, 76 i 77. 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103464 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.5.2- Transformador 2 

 

Les sortides nou i deu fan un anell per alimentar les 

parcel·les 88, 89, 90 i 91. 

 

La sortida onze alimentarà les parcel·les 129 i 130 i tancarà 

l’anell amb la sortida dos del transformador ú del CD 

103465 que alimentarà les parcel·les 131 i 132. 

 

Les sortides dotze i tretze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 125, 126, 127, i 128. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 2 del CD 

103464 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.6- Centre de Distribució 103465 

 

10.6.1- Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà la parcel·la 133. 

 

La sortida dos alimentarà les parcel·les 131 i 132 i tancarà 

l’anell amb la sortida onze del transformador dos del CD 

103464 que alimentarà les parcel·les 129 i 130. 
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Les sortides tres i quatre fan un anell per alimentar les 

parcel·les 92, 93, 94, 95. 

 

Les sortides cinc i sis fan un anell per alimentar les 

parcel·les 96, 97, 98 i 99. 

 

Per poder treure sis sortides del transformador 1 del CD 

103465 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.6.2- Transformador 2 

 

La sortida nou alimentarà la parcel·la 141. 

 

La sortida deu alimentarà la parcel·la 140. 

 

La sortida onze alimentarà la parcel·la 139. 

 

Les sortides dotze i tretze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 135, 136, 137 i 138. 

 

La sortida catorze  alimentarà la parcel·la 134. 

 

Per poder treure sis sortides del transformador 2 del CD 

103465 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 
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10.7- Centre de Distribució 103466 

 

10.7.1- Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà la parcel·la 15. 

 

La sortida dos alimentarà la parcel·la 16. 

 

La sortida tres alimentarà la parcel·la 17. 

 

La sortida quatre alimentarà la parcel·la 18. 

 

La sortida cinc alimentarà la parcel·la 86 i 87. 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103464 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.7.2- Transformador 2 

 

Les sortides nou i deu fan un anell per alimentar les 

parcel·les 82, 83, 84 i 85. 

 

Les sortides onze i dotze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 78, 79, 80 i 81. 

 

La sortida tretze alimentarà la parcel·la VIA3. 

 

La sortida catorze alimentarà la parcel·la 14. 

 

Per poder treure sis sortides del transformador 2 del CD 

103466 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 
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10.8- Centre de Distribució 103467 

 

La sortida ú alimentarà la parcel·la 21. 

 

La sortida dos alimentarà la parcel·la 20. 

 

La sortida tres alimentarà la parcel·la 19. 

 

La sortida quatre alimentarà la parcel·la 24. 

 

La sortida cinc alimentarà la parcel·la 23. 

 

La sortida sis alimentarà la parcel·la 22. 

 

Per poder treure sis sortides del CD 103467 s’ha d’instal·lar un 

quadre de baixa tensió i una ampliació de quadre. 

 

10.9- Centre de Distribució 103468 

 

Les sortides ú i dos alimentarà la parcel·la ZV2. 

 

La sortida sis alimentarà la parcel·la VIA4. 

 

La sortida sis alimentarà la parcel·la 25. 

 

La sortida sis alimentarà la parcel·la 26. 

 

La sortida sis alimentarà la parcel·la 27. 

 

Per poder treure sis sortides del CD 103468 s’ha d’instal·lar un 

quadre de baixa tensió i, en comptes, d’una ampliació de quadre 
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com en els altres casos instal·larem un quadre de sortides en 

paral·lel per connectar les sortides ú i dos. 

 

10.10- Centre de Distribució 103469 

 

10.10.1- Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà la parcel·la 28. 

 

La sortida dos alimentarà la parcel·la 29. 

 

La sortida tres alimentarà la parcel·la 30. 

 

La sortida quatre alimentarà la parcel·la 31. 

 

En aquest transformador només instal·larem un quadre 

perquè tant sols tenim quatre sortides. 

10.10.2- Transformador 2 

 

La sortida nou alimentarà les parcel·les 152 i 153. 

 

Les sortides deu i onze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 148, 149, 150 i 151. 

 

Les sortides dotze i tretze fan un anell per alimentar les 

parcel·les 78, 79, 80 i 81. 

 

La sortida dotze alimentarà les parcel·les 142, 143, 144 i 

145. 

 

En aquest transformador només instal·larem un quadre 

perquè tant sols tenim quatre sortides 
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10.11- Centre de Distribució 103470 

 

10.11.1 Transformador 1 

 

La sortida ú alimentarà la parcel·la 162. 

 

Les sortides dos i tres fan un anell per alimentar les 

parcel·les 158, 159, 160 i 161. 

 

Les sortides quatre i cinc fan un anell per alimentar les 

parcel·les 154, 155, 156 i 157. 

 

Per poder treure cinc sortides del transformador 1 del CD 

103470 s’ha d’instal·lar un quadre de baixa tensió i una 

ampliació de quadre. 

 

10.11.2- Transformador 2 

 

La sortida nou alimentarà la parcel·la 38. 

 

La sortida deu alimentarà la parcel·la 39. 

 

La sortida onze alimentarà la parcel·la 40. 

 

La sortida dotze alimentarà la parcel·la VIA5. 

 

En aquest transformador només instal·larem un quadre 

perquè tant sols tenim quatre sortides 
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10.12- Centre de Distribució 103471 

 

La sortida ú alimentarà la parcel·la 35. 

 

La sortida dos alimentarà la parcel·la 36. 

 

La sortida tres alimentarà la parcel·la 37. 

 

La sortida quatre alimentarà la parcel·la 32. 

 

La sortida cinc alimentarà la parcel·la 33. 

 

La sortida sis alimentarà la parcel·la 34. 

 

10.13- Subministra parcel·la 1 

 

El subministra d’aquesta parcel·la es farà des de un centre de 

distribució existent, es a dir, el que farem per alimentar aquest 

subministra es fer una estesa nova des de el CD SA52112 fins a 

la parcel·la 1. 
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11- Càlcul de Líneas BT dels Centres de Distribució 

 

 

 

12- Saturacions dels Centres de Distribució  

 

 

  

Centre de 

Transformació 
Parcel·les a electrificar kW 

Línies 

de BT 

Quadres 

de BT 

Ampliacions de  

quadres de BT 

Can Gambus 

1 

53,54,55,56,57,58,59,60,100,101,102, 

103,104,105,106,107,108,109,110,111 
1178,59 10 2 2 

Can Gambus 

2 

61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 

112,113,114,115,116,117,118,119,G1 
1194,48 10 2 2 

Can Gambus 

3 
2,3,4,5,6,41,42,43,44,45,46,47,VIA1 578,97 10 2 2 

Can Gambus 

4 

7,8,9,10,11,12,13,48,49, 

50,51,52,72,73,G2 
758,87 11 2 1 

Can Gambus 

5 

74,75,76,77,88,89,90,91,120,121,122, 

123,124,125,126,127,128,129,130,VIA2 
1195,27 10 2 2 

Can Gambus 

6 

92,93,94,95,96,97,98,99,131,132,133, 

134,135,136,137,138,139,140,141 
1193,69 12 2 2 

Can Gambus 

7 

14,15,16,17,18,78,79,80,81, 

82,83,84,85,86,87,VIA3 
720,77 11 2 2 

Can Gambus 

8 
19,20,21,22,23,24 90,00 6 1 1 

Can Gambus 

9 
25,26,27,ZV2, VIA4 81,00 6 1 1 

Can Gambus 

10 

28,29,30,31,142,143,144,145,146, 

147,148,149,150,151,152,153 
660,27 8 2 1 

Can Gambus 

11 

38,39,40,154,155,156,157,158,159, 

160,161,162 
725,98 9 2 2 

Can Gambus 

12 
32,33,34,35,36,37 90 6 1 1 
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13- Pressupost 

 

13.1- Línies Mitja Tensió 

 

 
Par. 

Unit. Descripció Nº Preu Total 
euros 

1.1 Mts. Estesa de cable 
MT de alumini 
simple. 1 circuit , 
secció 240mm2 
18-30kV. 
Inclou un cable per 
fase. Seran tres 
cables per circuit. 

5575 23,45 130.733,75 

1.2 Mts. Estesa de cable 
MT de alumini 
simple. 2 circuits, 
secció 240mm2 
18-30kV. 
Inclou un cable per 
fase. Seran tres 
cables per circuit. 

200 46,91 9.382 

1.3 Mts. Estesa de cable 
MT de alumini 
simple. 3 circuits, 
secció 240mm2 
18-30kV. 
Inclou un cable per 
fase. Seran tres 
cables per circuit. 

496 70,36 34.898,56 

1.4 Mts. Estesa de cable 
MT de alumini en 
tubular. 1 circuit , 
secció 240mm2 
18-30kV. 
Inclou un cable per 
fase. Seran tres 
cables per circuit. 

88 30,45 2.679,6 

1.5 Mts. Estesa de cable 
MT de alumini en 
tubular. 2 circuits, 
secció 240mm2 
18-30kV. 
Inclou un cable per 
fase. Seran tres 

40 60,90 2.436 
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cables per circuit. 

1.6 Mts. Estesa de cable 
MT de alumini en 
tubular. 3 circuits, 
secció 240mm2 
18-30kV. 
Inclou un cable per 
fase. Seran tres 
cables per circuit. 

74 91,35 6.759,9 

1.7 Ud. Terminals 
apantallats 1 
circuit. 240mm2 
Alumini 18-30kV 

34 421,33 14.325,22 

1.8 Ud. Empalaments 
termoretràctils 
cable sec 1C 
240mm2 Alumini 
18-30kV. 
Inclou 3 
empalaments 
unipolars per 
circuit. 

5 378,06 1.890,3 

1.9 Mts. Rasa 1 Circuit MT. 
Obertura a 
màquina en terra. 
Inclou obertura de 
rasa de 0,40x90m. 

5365 39,91 214.117,15 

1.10 Mts. Rasa 2 Circuits 
MT. Obertura a 
màquina en terra. 
Inclou obertura de 
rasa de 
0,50mx90m. 

150 45,72 6.858 

1.11 Mts. Rasa 3 Circuits 
MT. Obertura a 
màquina en terra. 
Inclou obertura de 
rasa de 
0,75mx90m. 

496 73,13 36.272,48 

1.12 Mts. Rasa 1 Circuit MT. 
Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 4 
tubs de formigó. 
Inclou obertura de 
rasa de 

88 40,27 3.543,76 
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0,40x1,20m. 

1.13 Mts. Rasa 2 Circuits 
MT. Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 6 
tubs de formigó. 
Inclou obertura de 
rasa de 
0,50x1,20m. 

40 70,36 2.814,4 

1.14 Mts. Rasa 3 Circuits 
MT. Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 8 
tubs de formigó. 
Inclou obertura de 
rasa de 
0,75x1,20m. 

74 114,27 8.455,98 

1.15 Ud. Cata localització 
serveis MT. 
S’efectua una cata 
de localització 
cada 25 metres de 
rasa. 

249 85,43 21.272,07 

1.16 Ud. Suplement de rasa 
per empalament. 
La rasa es fa 
0,40m més gran 
per tal de poder 
efectuar 
l’empalmament 
amb més facilitat. 

5 159,72 798,6 

1.17 Mts. Tapat de la rasa i 
compactada a 
màquina en capes. 
Inclou el tapat de 
tot tipus de rases, 
per terra, 
calçada... 

6213 11,33 70.393,29 

1.18 Ud. Marcar mesurar i 
confeccionar 
plànols superiors a 
100 metres de 
rases 

622 201,30 125.208,6 

1.19 Ud. Assaig Tripolar de 
l’estesa per la 

17 341,66 5.808,22 
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comprovació del 
circuit 3x1x240 
18/30kV i el seu 
perfecte estat 
després de 
l’estesa. 

1.20 Ud. Descàrrecs. 
Maniobra de xarxa 
subterrània MT i 
creació de zona 
protegida per 
realitzar els treballs 
necessaris. 

3 130,26 390,78 

1.21 Ud. Col·locar fins a 50 
avisos per població 
inferior a 15000 
habitants 

3 54,57 163,71 

Total línies subterrànies M.T. 699.202,37 

 

13.2- Centres de distribució 

 

 
Par. 

Unit. Descripció Nº Preu Total 
euros 

2.1 Ud. Elèctrode de 
connexió a terra 
d’acer recobert de 
coure de 2m de 
longitud, de 17,3mm 
de diàmetre. Inclou 
els connectors per 
connectar a la xarxa 
de terra. 
3 piquetes per CD 

63 30,74 1.936,62 

2.2 Mts. Cable terra de 
protecció del 
transformador. 
Instal·lació de posta a 
terra de protecció 
degudament muntada 
i connectada utilitzant 
conductor despullat 
de Cu. Enterrat en 
rasa de 0,3x0,5m. 
Posem 16 metres de 
cable en cada estació 
transformadora. 

336 27,94 9.387,84 
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2.3 Ud. Instal·lació interruptor 
de curt circuit 

12 702,31 8.427,72 

2.4 Ud. Edifici Transformador 
PFU-4. Inclou el 
edifici, portes de 
accés, portes de 
transformador, reixes 
de ventilació, 
canalitzacions per els 
cables i eines 
interiors. 36kV 
(630A/16kA) 630kVA. 
Inclou transport i 
muntatge. 

3 13312,43 39.937,29 

2.5 Ud. Edifici Transformador 
PFU-5. Inclou el 
edifici, portes de 
accés, portes de 
transformador, reixes 
de ventilació, 
canalitzacions per els 
cables i eines 
interiors. 36kV 
(630A/16kA) 630kVA. 
Inclou transport i 
muntatge. 

9 22882,08 205.938,72 

2.6 Ud. Transformador trifàsic 
reductor de tensió 
amb neutre, de 
potència 630kVA i 
refrigeració natural 
d’oli, de tensió 
primària 25kV i tensió 
secundaria 400-
230V. 
630kVA/36/25/B2+10. 
 Inclou muntatge, mà 
d’obra i elements 
auxiliars. 

21 7381,20 155.005,2 

2.7 Ud. Instal·lació plaques 
antivibradores per a 
transformadors de 
1680 a 2240Kg. 

21 339,69 7.133,49 

2.8 Ud. Cel·la modular tipus 
CE-I-36 
ORMAZABAL amb 
dues funcions de línia 

1 3126,78 3.126,78 
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i una funció de 
protecció (2L+P) 
interruptors 
seccionadors de 
630A i fusibles de 
50A a instal·lar. 

2.9 Ud. Cel·la de línia CML-
36 ORMAZABAL 
amb interruptors 
seccionadors de 
630A per entrada o 
sortida de línies a 
instal·lar. 

4 2514,45 10.057,8 

2.10 Ud. Plaques de 
senyalització i perill i 
placa senyalització 
per a C.D. de 1 trafo. 

3 112,01 336,03 

2.11 Ud. Plaques de 
senyalització i perill i 
placa senyalització 
per a C.D. de 2 
trafos. 

9 167,89 1.511,01 

2.12 Ud. Ampliació quadre 
Baixa tensió, amb 4 
sortides més. Marca 
ORMAZABAL. El 
preu inclou el 
muntatge mà d’obra i 
elements auxiliars 

17 442,53 7.523,01 

2.13 Ud. Candau 50x8cm per 
armar, centres de 
distribució amb clau 
universal tipus 
companyia de la 
marca ABLOYD. 

12 25,33 303,96 

2.14 Ud. Motorització de 
cel·les de M.T. 

12 3235 38.820 

2.15 Ud. Legalització dels 
Centres de 
Distribució 

14 840 11.760 

Total Centres de Distribució 501.205,47 
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13.3- Línies Baixa Tensió 

 

 
Par. 

Unit. Descripció Nº Preu Total 
euros 

3.1 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini simple. 1 
circuit, secció 
3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

1430 11,13 15.915,9 

3.2 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini simple. 2 
circuits, secció 
3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

1235 22,28 27.515,8 

3.3 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini simple. 3 
circuits, secció 
3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

665 33,41 22.217,65 

3.4 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini simple. 4 
circuits, secció 
3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

550 44,56 24.508 

3.5 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini en 

375 14,50 5.437,5 
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tubular. 1 circuit, 
secció 3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

3.6 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini en 
tubular. 2 circuits, 
secció 3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

320 29,01 9.283,2 

3.7 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini en 
tubular. 3 circuits, 
secció 3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

25 43,51 1.087,75 

3.8 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini en 
tubular. 4 circuits , 
secció 3x1x240-
1x150mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

110 58,02 6.382,2 

3.9 Mts. Rasa 1C BT 
obertura a màquina 
en terra. Inclou la 
obertura i demolició 
de 1m de rasa de 
0,40mx0,70m. 

1430 32,41 46.346,3 

3.10 Mts. Rasa 2C BT 
obertura a màquina 
en terra. Inclou la 

1235 37,73 46.596,55 
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obertura i demolició 
de 1m de rasa de 
0,50mx0,70m. 

3.11 Mts. Rasa 3C BT 
obertura a màquina 
en terra. Inclou la 
obertura i demolició 
de 1m de rasa de 
0,75mx0,70m. 

665 53,70 35.710,5 

3.12 Mts. Rasa 1 Circuit BT. 
Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 2 
tubs de formigó 
2TF. Inclou 
obertura de rasa de 
0,50x1,20m 

75 47,76 3.582 

3.13 Mts. Rasa 2 Circuits BT. 
Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 4 
tubs de formigó 
4TF. Inclou 
obertura de rasa de 
0,50x1,20m 

50 58,10 2.905 

3.14 Mts. Rasa 3 Circuits BT. 
Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 2 
tubs de formigó 
2TF. Inclou 
obertura de rasa de 
0,75x1,20m 

25 95,63 2.390,75 

3.15 Mts. Rasa 4 Circuits BT. 
Obertura a 
màquina en 
calçada asfàltica 
amb protecció de 4 
tubs de formigó 
4TF. Inclou 
obertura de rasa de 
0,50x1,20m 

660 95,63 63.115,8 

3.16 Mts. Tapat de la rasa i 
compactada a 

4140 13,21 54.689,4 
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màquina en capes. 
Inclou el tapat de 
tot tipus de rases, 
per terra, calçada... 

3.17 Ud. Cata localització 
serveis BT. 
S’efectua una cata 
de localització cada 
25 metres de rasa. 

166 87,88 14.588,08 

3.18 Ud. Marcar, mesurar i 
confeccionar 
plànols superiors a 
100 metres de 
rases 

414 193,30 80.026,2 

3.19 Ud. Caixa general de 
protecció, de 
poliester reforçada 
amb bornes 
bimetàl·lics de 
400A, segons 
esquema UNESA 
número 9. CGP-9. 

149 192,58 28.694,42 

3.20 Ud. Caixa de 
seccionament, que 
permet fer una 
entrada i una 
sortida de la línia 
principal. 

149 172,81 25.748,69 

3.21 Ud. Connexió posta a 
terra de caixes i 
armaris de 
distribució de línia 
subterrània B.T. 

149 87,12 12.980,88 

3.22 Mts. Estesa de cable BT 
de alumini simple. 1 
circuit , secció 
3x1x95-1x50mm2 
Inclou un cable per 
fase mes el neutre. 
Seran tres cables 
per circuit + 1 del 
neutre. 

149 6,10 908,9 

3.23 Ud. Terminal per cable 
subterrani BT. 
3x95-1x50mm2. 
Inclou tallar cable a 
mida 

298 32,14 9.577,72 
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(3fases+neutre), fer 
puntes, col·locar 
terminal premsat, 
encintar i 
embornar. 

3.24 Ud. Terminal per cable 
subterrani BT. 
3x240-1x150mm2. 
Inclou tallar cable a 
mida 
(3fases+neutre), fer 
puntes, col·locar 
terminal premsat, 
encintar i 
embornar. 

257 37,24 9.570,68 

3.25 Ud. Candau 25x5cm 
per armar, caixes i 
instal·lacions de 
baixa tensió, amb 
clau universal tipus 
companyia de la 
marca ABLOYD. 

149 15,82 2.357,18 

3.26 Ud. Fusible fulla BT F 
Cu 3/315. Compren 
la instal·lació en 
caixes o quadres. 
Tres fusibles per 
caixa. 

771 4,51 3.477,21 

Total línies B.T. 555.614,26 

 

 

13.4- Despeses Subestació 

 

Com que traiem tres línies de sub-estació, s’han de fer 

modificacions en aquesta, per tant, totes les modificacions que 

s’han de fer suposa un cost de 706.895,22 € 

 

 

 

 

 



                                  Departament Elèctric 

78 

Electrificació del  

Polígon Industrial de Can Gambús 

Curs 2009/2010 

 

 

13.5- Despeses permisos oficials i parcials 

 

Son aquells permisos que s’han de demanar als organismes 

oficials com pot ser l’ajuntament o aigües o carreteres, etc... per 

poder fer l’obra i no tenir cap problema amb aquests, i parcials per 

que abans de fer aquesta obra tant gran s’han de fer treballs 

abans de començar com poden ser identificació de línies, cates de 

serveis, etc..., tot això podríem dir que tindria un cost de 

48.885,36 € 

 

13.6- Pressupost total 

 

Línies de Mitja Tensió:   699.202,37 € 

Centres de Distribució:   501.205,47 € 

Línies de Baixa Tensió:   555.614,26 € 

Despeses sub-estacions:   706.895,22 € 

Despeses tràmits oficials:   48.885,36 € 

 

Total de la instal·lació:   2.411.802,68 € 

 

Supervisió d'obra y projecte (4%): 96.472,11 € 

 

Total de l’obra:    2.508.274,79 €  
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14- Estudi de Seguretat y Salut 

 

14.1- Objecte 

 

L’objecte d’aquest document és definir l’ESTUDI BÀSIC DE 

SEGURETAT I SALUT, per l’obra: 

 

D’electrificació del Polígon Industrial de Can Gambus. 

 

A executar en el terme municipal de Sabadell (Vallès Occidental)  

i que consisteix en la construcció de : 

 

- La línia de mitja tensió que alimentarà els centres de 

distribució del polígon. 

- Els centres de distribució en edificis independents 

prefabricats. 

- La línia de baixa tensión que alimentarà els suministres del 

poligon 

 

Complint amb el real decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, 

“Disposicions mínimes de salut en les obres de construcció”, 

l’Estudi Bàsic contempla la identificació dels riscos laborals, les 

mesures preventives i les normes de seguretat i salut aplicables 

durant l’execució dels treballs en obra. 

 

14.2- Obligacions del contractista 

 

Seguint les instruccions del real decret 1627/1997, abans de l’iníci 

dels treballs en obra, l’empresa adjudicatària de l’obra, estarà 

obligada a elaborar un “Pla de seguretat i salut en el treball”, en el 

que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran 

les previsions que s’adjunten en l’estudi bàsic. 
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14.3- Activitats Bàsiques 

 

Durant l’execució dels treballs en obra es poden destacar com 

activitats bàsiques: 

14.3.1 Estesa de cable subterrani (C.S.) 

o Desplaçament de personal 

o Transport de materials i eines 

o Obertura i condicionament de rases per l’estesa de 

cables 

o Estesa de cables subterranis 

o Realització de connexions en cables subterranis 

o Reposició de terres, tancament de rases, compactació 

del terreny i reposició del paviment 

o Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió 

d’un sector de la xarxa 

o Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 

 

14.3.2- Estesa de línia aèria (L.A.) 

o Desplaçament de personal 

o Transport de materials i eines 

o Excavacions per fonaments de suports per a línies 

aèries 

o Formigonat de fonaments 

o Elevació de suports de formigó, fusta i planxa 

o Alçament i muntatge de suports de “gelosia” 

o Muntatge de ferros i aïlladors en suports 
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o Estesa de conductors sobre els suports 

o Realització de connexions en línies aèries 

o Muntatge d’equips de maniobra i protecció 

o Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió 

d’un sector de la xarxa 

o Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 

o Operacions específiques per realitzar treballs en tensió 

14.3.3- Construcció CENTRE DE DISTRIBUCIÓ, interior o 

intempèrie (CD.) 

o Desplaçament de personal 

o Transport de materials i eines 

o Obra civil per la construcció de l’edifici 

o Excavacions per els fonaments de suports de línies aèries 

o Formigonat de fonaments 

o Aixecament i muntatge de suports de “gelosia” 

o Muntatge de ferros i aïlladors en els suports 

o Muntatge d’equips de maniobra, protecció i transformadors 

o Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un 

sector de la xarxa 

o Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari) 

 

 

 



                                  Departament Elèctric 

82 

Electrificació del  

Polígon Industrial de Can Gambús 

Curs 2009/2010 

14.4- Identificació de riscos 

14.4.1- Riscos laborals 

 C.S. L.A. C.D. 

- Caigudes de personal al mateix nivell X X X 

 · Per deficiències del terra X X X 

 · Per trepitjar o entrebancar-se amb objectes X X X 

 · Per males condicions atmosfèriques X X X 

 · Per existència de abocaments o líquids X X X 

- Caigudes de personal o diferent nivell X X X 

     · Per desnivells, rases o talussos X X X 

 · Per forats X X X 

 · Des d’escales, portàtils o fixes X X X 

     · Des de bastida   X 

 · Des de sostres o murs   X 

 · Des de suports  X X 

 · Des d’arbres  X X 

- Caigudes d’objectes X X X 

 · Per manipulació manual X X X 

 · Per manipulació amb aparells elevadors X X X 

- Despreniments, enfonsaments o ruïnes X X X 

 · Suports  X X 

 · Elements de muntatge fixes  X X 

 · Enfonsament de rases, pous o galeries X X X 

- Xocs i cops X X X 

 · Contra objectes fixes i mòbils X X X 

 · Enfonsament de rases, pous o galeries X X X 

- Atrapaments X X X 

 · Amb eines X X X 

     · Per maquinària o mecanismes en moviment X X X 

 · Per objectes X X X 
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 C.S. L.A. C.D. 

- Talls X X X 

 · Amb eines X X X 

 · Amb màquines X X X 

 · Amb objectes X X X 

- Projeccions X X X 

 · Per partícules sòlides X X X 

 · Per líquids X X X 

- Contactes tèrmics X  X 

 · Amb fluids X  X 

 · Amb focus de calor X  X 

 · Amb projeccions X  X 

- Contactes químics X  X 

 · Amb substàncies corrosives X  X 

 · Amb substàncies irritants X  X 

 · Amb substàncies químiques X  X 

- Contactes elèctrics X X X 

 · Directes X X X 

 · Indirectes X X X 

 · Descàrregues elèctriques X X X 

- Arc elèctric X X X 

 · Per contacte directe X X X 

 · Per projecció X X X 

 · Per explosió en corrent contínua X X X 

- Manipulació de càrregues o eines X X X 

 ·Per desplaçar, aixecar o aguantar càrregues X X X 

 · Per utilitzar eines X X X 

 · Per moviments sobtats X X X 

- Riscos derivats del tràfic X X X 

 · Xoc entre vehicles i contra objectes fixes X X X 

 · Atropellaments X X X 
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 C.S. L.A. C.D. 

 · Fallades mecàniques i tombada de vehicles X X X 

- Explosions X   

 · Per atmosferes explosives X   

 · Per elements de pressió    

 · Per voladures o material explosiu    

- Agressió d’animals X X X 

 · Insectes X X X 

 · Rèptils X X X 

 · Gossos i gats X X X 

 · Altres X X X 

- Sorolls X X X 

 · Per exposició X X X 

- Vibracions X X X 

 · Per exposició X X X 

- Ventilació X  X 

 · Per ventilació insuficient X  X 

 · Per atmosferes baixes en oxigen X  X 

- Il·luminació X X X 

 · Per il·luminació ambiental insuficient X X X 

 · Per enlluernaments i reflexes X X X 

- Condicions tèrmiques X  X 

 · Per exposició a temperatures extremes X  X 

 · Per canvis sobtat en la temperatura   X 

 · Per estrès tèrmic   X 

 

14.4.2- Riscos i danys a tercers 

 C.S. L.A. C.D. 

     · Per l’existència de curiosos X X X 

 · Per la proximitat de circulació vial X X X 
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 C.S. L.A. C.D. 

 · Per la proximitat de zones habitades X X X 

 · Per presència de cables elèctrics amb tensió X X X 

 · Per manipulació de cables amb corrent X X X 

     · Per l’ existència de canonades de gas o d’aigua X X X 

 

 

14.5- Mesures preventives 

Per evitar o reduir els riscos relacionats, s’adoptaran les següents 

mesures: 

 

14.5.1- Prevenció de riscos laborals a nivell col·lectiu 

 

- Es mantindrà l’ordre i la higiene en la zona de treball 

- S’acondicionaràn passos per vianants 

- Es procedirà al tancament, abalisament i senyalització de la 

zona de treball 

- Es disposarà del nombre de farmacioles adequat al nombre 

de persones que intervinguin en l’obra 

- Les rases i excavacions quedaran suficientment vallades i 

senyalitzades 

- Es col·locaran tapes provisionals en forats i arquetes fins 

que no es disposi de les definitives 

- Es revisarà l’estat de conservació de les escales portàtils i 

fixes diàriament, abans d’iniciar el treball i mai seran de 

fabricació provisional 
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- Les escales portàtils no estaran pintades i es treballarà 

sobre les mateixes de la següent manera: 

o Només podrà pujar un operari 

o Mentre l’operari està a dalt, un altre aguantarà 

l’escala per la base 

o La base de l’escala no sobresortirà més d’un metre 

del pla al que es vol accedir 

o Les escales de més de 12 m es lligaran pels seus 

dos extrems 

o Les eines es pujaran mitjançant una corda i a 

l’interior d’una bossa 

o Si es treballa per sobre de 2 m s’utilitzarà cinturó de 

seguretat, ancorat a un punt fix diferent de l’escala 

- Les bastides seran d’estructura sòlida i tindran baranes, 

barra a mitja alçada i sòcol 

- S’evitarà treballar a diferents nivells en la mateixa vertical i 

romandre sota de càrregues suspeses. 

- La maquinària utilitzada (excavació, elevació de material, 

estesa de cables, etc.) només serà manipulada per 

personal especialitzat 

- Abans d’iniciar el treball es comprovarà l’estat dels 

elements situats per sobre de la zona de treball 

- Les màquines d’excavació disposaran d’elements de 

protecció contra bolcades 

- Es procedirà a l’ apuntalat dels paraments de les rases 

sempre que el terreny sigui tou o es treballi a més de 1,5 m 

de profunditat. 

- Es comprovarà l’estat del terreny abans d’iniciar la jornada i 

després de pluja intensa 
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- S’evitarà l’emmagatzema’t de terres al costat de les rases o 

forats de fonaments 

- En totes les màquines els elements mòbils estaran 

degudament protegits 

- Tots els productes químics a utilitzar (dissolvents, grasses, 

gasos o líquids aïllants, olis refrigerants, pintures, silicones, 

etc.) es manipularan seguint les instruccions dels 

fabricants. 

- Els armaris d’alimentació elèctrica disposaran d’interruptors 

diferencials i preses de terra. 

- Transformadors de seguretat per treballs amb electricitat en 

zones humides o molt conductores de l’electricitat. 

- Tot el personal haurà d’haver rebut una formació general 

de seguretat i a més el personal que hagi de realitzar 

treballs en altura, formació específica en riscos d’altura 

- Per treballs en proximitat de tensió el personal que 

intervingui haurà d’haver rebut formació específica de risc 

elèctric. 

- Els vehicles utilitzats per transport de personal i 

mercaderies estaran en perfecte estat de manteniment i al 

corrent de la ITV 

- Es muntarà la protecció passiva adequada a la zona de 

treball per evitar atropellaments 

- En les zones de treball que es necessiti es muntarà 

ventilació forçada per evitar atmosferes nocives. 

- Es col·locaran vàlvules antiretrocés en els manòmetres i en 

les canyes dels soldadors 

- Les ampolles o contenidors de productes explosius es 

mantindran fora de les zones de treball 
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- El moviment del material explosiu i les voladures seran 

efectuats per personal especialitzat 

- S’observaran les distàncies de seguretat amb altres 

serveis, pel que es requerirà tenir un coneixement previ del 

traçat i característiques de les mateixes. 

- S’utilitzaran els equips d’il·luminació que es precisin segons 

el desenvolupament i característiques de l’obra (addicional 

o socors) 

- Es retirarà la tensió en la instal·lació en que es tingui que 

treballar, obrint amb un tall visible totes les fonts de tensió, 

posant-les a terra i en curtcircuit. Per realitzar aquestes 

operacions s’utilitzarà el material de seguretat col·lectiu que 

es necessiti. 

- Només es restablirà el servei a la instal·lació elèctrica quan 

es tingui la completa seguretat de que no queda ningú 

treballant. 

- Per la realització de treballs en tensió el contractista 

disposarà de: 

o Procediment de treball específic 

o Material de seguretat col·lectiu que es necessiti 

o Acceptació de l’empresa elèctrica del procediment 

de treball 

o Vigilància constant del cap de treball en tensió 

14.5.2- Prevenció de riscos laborals a nivell individual 

El personal d’obra ha de disposar, amb caràcter general, 

del material de protecció individual que es relaciona i que té 

l’obligació d’utilitzar depenent de les activitats que realitzi: 

 

- Casc de seguretat 
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- Roba de treball adequada pel tipus de treball que es 

faci 

- Impermeable 

- Calçat de seguretat 

- Botes d’aigua 

- Trepadors i elements de subjecció personal per 

evitar caigudes entre diferents nivells 

- Guants de protecció per cops, talls, contactes 

tèrmics i contacte amb substàncies químiques 

- Guants de protecció elèctrica 

- Guants de goma, neoprè o similar per formigonar, 

obres de paleta, etc. 

 

- Ulleres de protecció per evitar enlluernaments, 

molèsties o lesions oculars, en cas de: 

 

o Arc elèctric 

o Soldadures i oxitall 

o Projecció de partícules sòlides 

o Ambient polsós 

- Pantalla facial 

- Orelleres i taps per protecció acústica 

- Protecció contra vibracions en braços i cames 

- Màscara auto filtrant per treballs amb ambient polsós 

- Equips autònoms de respiració 

- Productes repel·lents d’insectes 

- Aparells espanta-gossos 

- Pastilles de sal (estrès tèrmic) 
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Tot el material estarà en perfecte estat d’ús. 

 

14.5.3 Prevenció de riscos de danys a tercers 

- Clos i protecció de la zona de treball amb balises 

lluminoses i cartells de prohibit el pas 

- Senyalització de calçada i col·locació de balises lluminoses 

en carrers d’accés a zona de treball, als desviaments 

provisionals per obres, etc. 

- Rec periòdic de les zones de treball on es generi pols 

14.6- Normativa aplicable 

 

En el procés d’execució dels treballs hauran d’observar-se les 

normes i reglaments de seguretat. En particular són d’obligat 

compliment les disposicions contingudes en la següent normativa: 

- Decret 3151/1998. Reglament de línies elèctriques aèries 

d’alta tensió 

- Ordre de 9 de març de 1971. Articles vigents de la ordenança 

general de seguretat i higiene en el treball. 

- Reial Decret 614/2001 de 8 de juny, sobre disposicions 

mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors front al risc elèctric. 

- Reial Decret 842/2002. Reglament electrotècnic per baixa 

tensió i instruccions complementàries. 

- Reglament d´Explosius aprovat per Reial Decret 230/1998 de 

16 de febrer i modificat per Reial Decret 277/2005 d´11 de 

març. 

- Resolució 301/2006 de 3 de febrer del Departament d’ Energia 

i Mines. 
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- Reial decret 3275/1982. Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat de centrals elèctriques, sub-

estacions i CENTRES DE TRANSFORMACIÓ i instruccions 

tècniques complementàries (Ordre ministerial 18-10-1984) 

- Reial decret 1495/1986. Reglament de seguretat de màquines 

- Llei 8/1988 de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social 

- Reial decret 1316/1989. Protecció dels treballadors enfront el 

soroll 

- Llei 31/1995. Prevenció de riscos laborals 

- Reial decret 485/1997. Senyalització dels llocs de treball 

- Reial decret 486/1997. Disposicions mínimes de seguretat en 

lloc de treball 

- Reial decret 487/1997. Disposicions mínimes en la 

manipulació de càrregues 

- Reial decret 773/1997. Utilització d’equips de protecció 

individual 

- Reial decret 1215/1997. Utilització d’equips de treball 

- Reial decret 1314/1997. Disposicions d’aplicació de la 

Directiva Europea 

- Reial decret 1627/1997. Condiciones mínimes de seguretat i 

salut en obres de construcció 

- Reial decret 314/2006 del 17 de Març. Codi tècnic de 

l’edificació 

- Codi de circulació 

- Reglament d’aparells a pressió 

- Recomanacions AMYS sobre treballs en recintes tancats 
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- Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius 

a seguretat i salut laboral de l’empresa contractant 
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15- Característiques tècniques de les Línies de Subterrànies  M.T. 

 

15.1- Objecte 

 

Les següents condicions tècniques i de seguretat, tenen per 

objecte definir les característiques que han de complir les línies 

subterrànies de mitja tensió destinades a formar part de la xarxa 

de distribució. 

 

15.2- Característiques generals 

 

Els aspectes principals que s’han de tenir en compte en el disseny 

i la instal·lació de línies subterrànies de MT són tres: La tensió 

nominal a la que es distribuirà el subministrament, el tipus de 

sistema de distribució, i el tipus de cable que es farà servir per 

transportar l’energia. 

 

15.2.1- Tensió Nominal 

 

La tensió nominal de la xarxa serà de 25kV, trifàsica, a una 

freqüència de 50Hz, que es una de les tensions estàndard 

a la que es distribueix l’energia. Per la definició de tensió 

més elevada i nivells d’aïllament del material a utilitzar 

establim els següents paràmetres: 
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Nivell d’aïllament del material  

 

Tensió 

nominal de 

la xarxa U 

(kV)  

Tensió 

assignada 

cables i 

Accessoris U
0
/U 

(kV eficaços)  

Tensió més 

elevada cables i 

accessoris U
m 

(kV eficaços)  

Tensió de xoc 

suportada 

nominal (tipus 

llamp)  

(kV de cresta)  

Fins a 30  18/30  36  170  

 

U: Tensió eficaç nominal a 50 Hz entre dos conductors  

U0: Tensió eficaç nominal a 50 Hz entre cada conductor i la pantalla 

del cable.  

Um: Tensió eficaç màxima a 50 Hz entre dos conductors qualsevol, 

per a la qual s’ha dissenyat el cable i els accessoris. És la tensió 

màxima que pot ser suportada permanentment en condicions 

normals d’explotació en qualsevol punt de la xarxa. Exclou les 

variacions temporals de tensió degudes a condicions de defecte 

o a la supressió brusca de càrregues. 

15.2.2- Sistemes de Distribució 

La configuració estàndard del sistema de la companyia 

distribuïdora, és en bucle, per tant la xarxa subterrània serà 

mallada, amb sistema altern trifàsic. 

15.2.3- Cables 

Els cable a utilitzar en l’estesa, seran unipolars i compliran 

les especificacions de la Norma UNE-EN 620-5E. 
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El conductor serà circular compacte d’alumini, i estarà 

format per diversos fils d’alumini cablejat. Sobre el 

conductor hi ha una capa termostable semi conductora, 

adherida a l’aïllament en tota la seva superfície, amb un 

gruix de 0,5mm i sense acció nociva sobre el conductor. 

L’aïllament és de polietilè reticulat (XLPE), de 8mm de 

gruix. Sobre l’aïllament hi ha una part semi conductora no 

metàl·lica, associada a una part metàl·lica. La part no 

metàl·lica està constituïda per una capa de mescla semi 

conductora termostable extrudida, de 0,5mm de gruix. La 

part metàl·lica està constituïda per una corona de fils 

continus de coure recuit, sobre la qual es col·locarà una 

cinta de coure recuit en hèlix. La secció real del conjunt de 

la pantalla metàl·lica és de 16mm2. 

La coberta exterior està constituïda per una capa de 

compost termoplàstic a base de poliolefina. És de color 

vermell i el seu gruix nominal és de 2,75m. 

1.- Conductor (Coure o Alumini) 

2.- Semiconductor interior 

3.- Aïllament (XLPE) 

4.- Semiconductor exterior 

5.- Pantalla 

6 .- Coberta 
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Característiques principals dels conductors de cables de MT  

 

 

Secció 

nominal  

mm² 

 

 

Nombre 

mínim  

de fils del  

conductor 

Diàmetre del 

conductor  

mm 

 

 

Resistència 

màxima del 

conductor a 20ºC  

Ω//km Mínim Màxim 

 

240  

 

 

30  

 

 

17,8  

 

 

19,2  

 

 

0,125  

 

 

 

15.2.4- Accessoris 

 

Les unions i terminals s’han confeccionat seguint la norma 

UNE i si ha fet falta, seguint el criteri de les instruccions del 

fabricant. 

 

Estan adequats a la naturalesa, composició i secció del 

cable i mirant de no augmentar la seva resistència elèctrica. 

Aixa mateix, els terminals estan adequats a les 

característiques ambientals (interior, exterior, contaminació, 

etc.). 

 

15.3- Instal·lació del cable subterrani de MT 

 

15.3.1- Disposició del cable 

 

Les canalitzacions s’executaran per terrenys de domini 

públic, sota les voreres o calçades, preferentment sota les 

primeres. El traçat l’hem fet el més rectilini possible, 
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paral·lel en tota la seva longitud en voreres, façanes de 

edificis principals, riu, etc. 

 

Els cables es disposen soterrats directament en el terreny. 

Sota les voreres, els cables es disposaran a dins de tubs 

en sec (sense formigonar). En els encreuaments de la 

calçada, es disposaran a dins de tubs formigonats. 

 

La profunditat fins a la part superior del cable no pot ser 

menor de 0,80m sota vorera o terra, ni d’1m sota calçada. 

Si tenim algun impediment per complir aquestes 

profunditats esmentades, es podran reduir aquets 

paràmetres sempre i quan s’hi afegeixin proteccions 

mecàniques suficients. 

15.3.2- Seguretat en la instal·lació del Cable 

L’objectiu en la instal·lació del cable subterrani, és que 

desprès a seva manipulació, estesa i protecció, el cable no 

hagi sofert cap d’any, i ofereixi seguretat en futures 

excavacions, és per això que: 

 El llit de la rasa que rep el cable és llis i està exempt 

d’arestes, vives, còdols, pedres, restes de runes, etc. S’hi 

diposita una capa de sorra de riu, neta, solta i exempta de 

substàncies orgàniques, argila o partícules terroses, que 

cobreixi l’amplada total de la rasa amb un gruix de 0,06m. 

 El cable s’estén sobre aquesta capa de sorra i és recoberta 

amb una altra capa de sorra de 0,24m de gruix, de manera 

que la sorra arribarà fins a 0,30m per damunt del llit de la 

rasa i cobrirà la seva amplada total. 
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 Sobre la capa anterior es col·loquen plaques de polietilè 

(PE) com a protecció mecànica. 

 A continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20m 

de gruix, sense pedres ni runa, picotada amb mitjans 

manuals. La resta de terra s’estendrà per capes de 0,15m, 

piconades amb mitjans mecànics. Entre 0,10 i 0,20m per 

sota del paviment es posarà una cinta de senyalització que 

avisi de l’existència dels cables elèctrics de MT. 

 

15.3.3- Encreuaments, paral·lelismes i proximitats 

15.3.3.1- Encreuaments 

Per fer encreuaments de cables subterranis de MT 

s’han de complir una sèrie de condicions segons les 

diferents situacions: 

   

 Encreuaments amb carrers i carreteres  

 

Els cables es col·locaran en tubs formigonats en tota 

la seva longitud amb profunditat mínima d’1 m. 

Sempre que sigui possible, l’encreuament es farà 

perpendicular a l’eix del vial.  

 

 Encreuaments amb altres conductors d’energia 

elèctrica  

 

La distància mínima entre cables d’energia elèctrica 

de MT d’una mateixa empresa serà de 0,20 m. 
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La distància mínima entre cables de MT d’empreses 

diferents o entre un de MT i un de BT serà de 0,25 

m.  

 

La distància del punt d’encreuament a les unions, 

quan existeixin, serà superior a 1 m.  

Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes 

distàncies, el cable que s’estengui en darrer lloc es 

disposarà separat mitjançant tubs, conductes o 

divisòries constituïdes per materials incombustibles 

d’adequada resistència mecànica.  

 

 Encreuaments amb canalitzacions d’aigua i de gas  

  

La separació mínima entre cables d’energia elèctrica 

de MT i canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,20 m.  

 

S’evitarà l’encreuament per la vertical de les juntes 

de les canalitzacions d’aigua o gas, o de les unions 

de la canalització elèctrica, situant unes i altres a una 

distància superior a 1 m de l’encreuament. 

 

Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes 

distàncies, es disposarà, per part de la canalització 

que s’estengui en darrer lloc, una separació 

mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes 

per materials incombustibles d’adequada resistència 

mecànica.  
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15.3.3.2- Paral·lelismes 

S’ha de procurar evitar que els cables subterranis de 

MT quedin en el mateix pla vertical que les altres 

conduccions: 

 

 Paral·lelismes amb altres conductors d’energia 

elèctrica  

   

La separació mínima entre cables de MT d’una 

mateixa empresa serà de 0,20 m.  

 

Si els cables de MT instal·lats en paral·lel són 

d’empreses  diferents, o si un cable és de MT i l’altre 

és de BT, la separació mínima serà de  0,25 m. 

 

Quan no es pugui respectar alguna d’aquestes 

distàncies, la conducció que s’estableixi en darrer 

lloc es disposarà separada mitjançant tubs, 

conductes o divisòries constituïdes per materials 

incombustibles d’adequada resistència mecànica.  

 

 Paral·lelismes amb canalitzacions d’aigua i gas 

 

Cal mantenir una distància mínima de 0,25 m entre 

els cables d’energia elèctrica de MT i les 

canalitzacions d’aigua i gas, excepte per a 

canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar) 

on la distància serà de 0,40 m. 
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Quan alguna de les esmentades distàncies no es 

pugui respectar, la canalització que s’estableixi en 

darrer lloc es disposarà separada mitjançant tubs, 

conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d’adequada resistència mecànica. 

 

En el cas de conduccions d’aigua es procurarà que 

aquestes quedin per sota del cable elèctric. 

 

Quan es tracti de canalitzacions de gas es prendran, 

a més, mesures per evitar la possible acumulació de 

gas: tapar les boques dels tubs i conductes, i 

assegurar la ventilació de les cambres de registre de 

la canalització elèctrica o omplir-les amb sorra. 

 

15.3.3.3- Proximitats 

 

 Proximitat a conduccions de clavegueram  

 

Es procurarà que els cables de MT passin per 

damunt de les clavegueres. No s’admetrà incidir en 

el seu interior. Si això no és possible, es passaran 

per sota, i els cables es disposaran amb una 

protecció d’adequada resistència mecànica.  

 

 

 

 



                                  Departament Elèctric 

102 

Electrificació del  

Polígon Industrial de Can Gambús 

Curs 2009/2010 

 Proximitat a dipòsits de carburants  

 

Els cables de MT es disposaran dins de tubs o 

conductes de suficient resistència i distaran com a 

mínim, 1,20 m del dipòsit. 

 

Els extrems dels tubs ultrapassaran el dipòsit en 2 m 

per cada extrem i es taparan fins aconseguir que 

siguin estancs. 

15.3.4- Posada a terra de cables 

 

Les pantalles metàl·liques dels cables de MT es 

connectaran a terra a cada una de les seves caixes 

terminals extremes.  

 

15.4- Intensitats admissibles 

15.4.1- Corrents permanents màxims admissibles en els 

conductors 

Són les indicades a la taula . S’han pres de la Norma UNE 

20435, per a la temperatura màxima admissible dels 

conductors i condicions del tipus d’instal·lació que s’hi 

estableixen.  
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    Corrents màximes admissibles, en A. En servei permanent a 50 Hz  

 

Secció 

nominal  

dels 

conductors  

mm2 

Instal·lació a l’aire  
Instal·lació soterrada  

Cable aïllat amb XLPE  Cable aïllat amb XLPE  

150  

240  

400  

320  

435  

580  

315  

415  

530  

Temperatura  

màxima en  

el 

conductor:  

90º C  

- Temperatura de l’aire: 

40º C 

- Una terna de cables 

unipolars  

   en contacte mutu.  

- Disposició que permeti 

una  

   renovació de l’aire eficaç.  

- Temperatura del terreny: 25º 

C  

- 3 cables unipolars en trèvol  

- Profunditat d’instal·lació: 1 m  

- Resistivitat tèrmica del 

terreny: 1 K·m/W  

 

Quan les condicions reals d’instal·lació siguin diferents de les 

condicions tipus, la intensitat admissible s’haurà de corregir 

aplicant els factors relacionats en l’esmentada norma UNE, entre 

els quals, per la seva major significació per a xarxes de 

distribució, senyalem els següents:  

 

 Cables instal·lats a l’aire en ambients de temperatura 

diferents de 40º C. S’aplicaran els coeficients indicats a 

la taula .  
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Coeficient corrector en funció de la temperatura ambient  

 

Temperatura 

ambient, θt 

(º C)  

10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  

Coeficient 

corrector  
1,27  1,23  1,18  1,17  1,12  1,05  1,00  0,95  0,89  0,84  0,77  

 

 Cables exposats directament al sol. S’utilitzarà un 

coeficient corrector de 0,9  

 Cables soterrats en terreny de temperatura diferent de 

25º C. S’aplicaran els coeficients indicats a la taula .  

 

Coeficient corrector en funció de la temperatura del terreny 

 

Temperatura 

del terreny, θt (º 

C)  

10  15  20  25  30  35  40  45  50  

Coeficient 

corrector  
1,11  1,07  1,04  1,00  0,96  0,92  0,88  0,83  0,78  

 

 Diferents ternes de cables soterrades directament en una 

mateixa rasa. S’aplicaran els coeficients indicats a la taula. 
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Coeficient corrector en funció del nombre i agrupació dels circuits 

 

Coeficients per 

agrupació  
Nombre de circuits a la rasa  

Situació dels 

circuits:  
2  3  4  5  6  8  10  12  

en contacte  0,80  0,70  0,64  0,60  0,56  0,53  0,50  0,47  

a 7 cm  0,85  0,75  0,68  0,64  0,6  0,56  0,53  0,50  

a 15 cm  0,87  0,77  0,72  0,68  0,66  0,62  0,59  0,57  

a 20 cm  0,88  0,79  0,74  0,70  0,68  0,64  0,62  0,60  

 

 

 Ternes de cable soterrades en una rasa, en l’interior de 

tubs o similars. Es recomana aplicar un coeficient corrector 

de 0,85 en el cas d’una terna de cables unipolars 

instal·lada a l’interior d’un mateix tub. La relació entre el 

diàmetre del tub i el diàmetre aparent de la terna no serà 

inferior a 2. 

 Cables directament soterrats o en conduccions soterrades 

en terrenys de resistivitat tèrmica diferent d’1 K·m/W. 

S’aplicaran els coeficients indicats a la taula . 

 

Coeficient corrector en funció de la resistivitat tèrmica del terreny 

 

Resistivitat 

tèrmica  

del terreny 

(K·m/W)  

0,80  0,85  0,90  1,00  1,10  1,20  1,40  1,65  2,00  2,50  2,80  

Coeficient 

corrector  
1,09  1,06  1,04  1,00  0,96  0,93  0,87  0,81  0,75  0,68  0,66  
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15.4.2- Corrents màximes de curtcircuit admissibles als 

conductors  

A la taula  s’indiquen les corrents de curtcircuit admissibles 

per a diferents temps de duració del curtcircuit.  

 

D’acord amb la Norma UNE 20435, aquestes corrents 

corresponen a una temperatura de 250ºC assolida pel 

conductor, suposant que tot el calor que s’ha desprès 

durant el procés de curtcircuit és absorbit pel mateix 

conductor.  

 

Corrents de curtcircuit admissibles als conductors en kA 

 

Secció 

del 

conducto

r 

mm2 

Duració del curtcircuit (s)  

0,1  0,2  0,3  0,5  0,6  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  

150  44,6  31,5  25,8  19,9  18,2  22,6  11,5  10,0  8,9  8,1  

240  71,3  50,4  41,2  31,9  29,1  22,6  18,4  16,0  14,3  13,0  

400  118,

9  

84,1  68,6  53,2  48,5  37,6  30,7  26,6  23,8  21,7  

15.4.3- Corrents de curtcircuit admissibles per les pantalles  

A la taula  s’indiquen les intensitats admissibles per les 

pantalles de coure especificades en aquest document, en 

funció del temps de duració del curtcircuit. 
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Aquestes corrents s’han pres per a una temperatura màxima 

a la pantalla de 70ºC en servei permanent i de 250º C en 

curtcircuit, segons la Norma UNE 20435-91 Part 2 

ERRATUM.  

 

   Corrents de curtcircuit admissibles per les pantalles  

 

Secció de 

la pantalla  

mm2 

Duració del curtcircuit (s)  

0,1  0,2  0,3  0,5  0,6  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  

16  8,3  5,9  5,1  4,1  3,9  3,1  2,7  2,4  2,3  2,2  

 

 

15.5- Proteccions 

 

15.5.1- Proteccions contra sobrecorrents 

Els cables estaran protegits adequadament contra defectes 

tèrmics i dinàmics que es puguin produir en la instal·lació. 

Per a la protecció contra sobrecorrents s’utilitzaran 

interruptors automàtics associats a relés de protecció que 

estaran col·locats a les capçaleres dels cables subterranis. 

 

15.5.2- Proteccions contra sobrecàrregues 

Per garantir la vida útil dels cables és recomanable que un 

cable en Server permanent no tingui una sobrecàrrega al 

25% durant una hora com a màxim. I a més, que l’ interval 

entre dues sobrecàrregues successives sigui superior a 6 

hores i que el nombre total d’hores de sobrecàrrega sigui 
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com a màxim 100 a l’any i menys de 500 a la vida del 

cable. 

 

15.5.3- Proteccions contra defectes 

Les proteccions garantiran la interrupció de les possibles 

faltes en un temps tal que la temperatura assolida pel 

conductor durant la falta no danyi el cable. 

 

15.5.4- Protecció contra sobretensions 

 

Els cables aïllats han d’estar protegits contra sobretensions 

mitjançant parallamps de característiques adequades. El 

marge de protecció entre el nivell d’aïllament del cable i el 

nivell de protecció del parallamps serà com a mínim del 

80%. Els parallamps es col·locaran als llocs apropiats per 

protegir elements de la xarxa que puguin ser afectats per 

sobretensions, com per exemple en les conversions de línia 

aèria a línia subterrània. 

 

En tots els casos, es complirà el que s’estipula pel que fa a 

coordinació d’aïllament i posada a terra dels parallamps 

que es contempla en les MIE RAT 12 i MIE RAT 13 i en la 

norma UNE-EN 60071 Coordinació d’aïllament. 
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16- Centres de Transformació 

 

16.1.- Objecte 

Les següents condicions tècniques, tenen per finalitat establir les 

característiques que han de reunir els Centres de Transformació 

MT/BT de Distribució (CT) allotjats en edificis, connectats a la 

xarxa de Mitja Tensió. 

 

16.2.- Característiques generals 

 

Els aspecte que amb caràcter general s’han de tenir en compte en 

el disseny i la instal·lació de CT són els següents: 

 

16.2.1- Ubicació 

La ubicació la determinem considerant: 

 

 L’emplaçament del CT es fa de tal manera que sempre 

s’hi pugui accedir directament des del carrer o vial 

públic. 

 L’emplaçament del CT ha de permetre l’estesa de totes 

les canalitzacions subterrànies previstes, que surtin des 

del CT, cap a vies públiques o galeries de servei. 

 Si la ubicació és a més de 1000m d’alçada, es tindran 

en compte els criteris d’aïllaments recollits en el MIE-

RAT 12. 
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16.2.2- Accessos 

 

Les condicions a tenir en compte per a determinar 

l’accessibilitat als CT són les següents: 

 

 L’accés ha de ser directament des del carrer o via 

pública, de manera que en tot moment permeti la lliure i 

permanent entrada de personal, sense dependre de 

tercers. 

 L’accés a l’interior del local del CT és exclusiu per el 

personal de l’empresa distribuïdora. 

 Les vies per accessos de material han de permetre el 

transport en camió, fins al lloc d’ubicació del mateix CT. 

 Quant el CT és dissenyat per allotjar un conjunt 

prefabricat (és el nostre cas), en el qual tot l’aparellatge 

constitueix una sola unitat indivisible, l’accés i les 

ventilacions s’efectuen per la part frontal. 

 

16.2.3-  Seguretat de les persones 

 

S’aplicaran criteris de disseny que aportin seguretat 

passiva al personal que accedeixi al CT per treballar-hi. Es 

tindran en compte els següents aspectes: 

 

 Guardar les distàncies mínimes de protecció amb els 

elements susceptibles d’estar en tensió. 

 Compartimentar els elements de maniobra del CT de 

manera que en cas d’arc intern en el circuit de potència 

no existeixi risc per a l’operador. 

 No s’han de transmetre tensions perilloses a l’exterior 

del CT. 

 Establir una superfície equipotencial a l’interior del CT. 
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 El CT estarà proveït d’una instal·lació de posta a terra, 

amb l’objectiu de limitar les tensions de defecte a terra 

que es puguin produir a la mateixa instal·lació del CT. 

 

16.2.4- Facilitat de manteniment 

 

El disseny dels CT ha de facilitar el manteniment i les 

revisions periòdiques, de manera que es puguin fer amb 

seguretat i sense perjudicar la qualitat del servei de la 

xarxa. 

 

Per tal de facilitar la detecció i l’aïllament de defectes a la 

xarxa subterrània, s’instal·len elements de detecció de pas 

de defecte, com relés ICC (indicadors de curt circuit) o 

elements amb funcions similars que la tecnologia vagi fent 

d’ús habitual. 

 

Així mateix, amb la finalitat de minimitzar el nombre i la 

durada dels incendis, i garantir la qualitat de 

subministrament adient, s’instal·len els elements necessaris 

per poder telecomandar les operacions de maniobres dels 

CT. 

 

16.2.5- Característiques elèctriques de la instal·lació 

 

16.2.5.1- Tensió prevista més elevada per al material de 

MT 

La tensió prevista més elevada per al material serà 

de 36kV, excepte per els transformadors de 

potència, fusibles i parallamps, que s’adeqüen a la 

tensió de servei. 
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16.2.5.2- Potència màxima de transformació 

 

El transformador que s’instal·la inicialment té una 

potència màxima de 630kVA. Així mateix, la potència 

mínima inicial és de 160kVA, que cobreix la totalitat 

de la casuística en nous CT i simplifica la gestió del 

parc de transformadors destinats a CT. Entre 

aquests màxims i mínims  s’opta pel que més s’ajusti 

a la potència sol·licitada. 

 

Malgrat que en tots els CT s’instal·len inicialment 

transformadors de potència màxima de 630kVA, es 

dimensionen per a una potència màxima admissible 

de 1000kVA per transformadors, a fi de cobrir 

únicament eventuals increments de potència. 

 

16.2.5.3- Intensitat nominal de la instal·lació de MT 

 

La intensitat nominal de l’embarrat i de l’aparellatge 

de MT és, en general, de 630A, en funció de les 

característiques de la xarxa de distribució, aquestes 

característiques les determinarà l’empresa 

distribuïdora. 

 

16.2.5.4- Corrent de curtcircuit en MT 

 

Els corrents de curtcircuit i els temps de duració dels 

defectes, els  facilitarà en cada cas l’empresa 

distribuïdora. Els materials instal·lats en el CT han 

de ser capaços de suportar, com a mínim, les 

següents sol·licitacions: 
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Característiques dels materials de MT  

Tensió nominal 
de la xarxa (kV)  

Corrent assignat de 
curta duració I

s 
(límit 

tèrmic)  

(kA)  

Valor de cresta del corrent de 
curtcircuit admissible assignada 

(límit dinàmic) (kA)  

≤ 36  20  50  

 

 

16.2.5.5- Tensió suportada en BT 

El material i els equips de baixa tensió instal·lats al 

CT, amb  envoltant metàl·lic connectat a la 

instal·lació de terres general, ha de tenir un nivell 

d’aïllament que els permeti suportar, per si mateixos 

o mitjançant aïllament suplementari, tensions a 

massa de fins a 10kV a  50Hz durant un minut i 

20kV de xoc tipus llamp. 

 

16.2.5.6- Corrent de curtcircuit en BT 

Els valors dels corrents de curtcircuit mínims que ha 

de suportar  els circuits de BT, amb caràcter general 

són de: 

 12 kA entre fases. 

 7,5 kA entre fase i neutre. 

 

16.2.6- Esquemes elèctrics bàsics 

 

L’aparellatge de maniobra de les línies, així com la 

protecció del transformador, els trobem allotjats a l’interior 
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de cel·les prefabricades modulars o compactes amb 

envoltant metàl·lic. 

 

L’esquema bàsic és el de la figura següent: 

 

 

 

16.2.7- Integració a l’entorn 

Amb l’objecte de disminuir l’impacta visual, el CT té uns 

acabats exteriors necessaris per harmonitzar amb l’entorn 

on està ubicat. 

16.2.8- Ventilació 

 

Per a l’evacuació del calor generat a l’interior del CT, 

s’utilitza únicament el sistema de ventilació natural. La 

ubicació de les reixes de ventilació és dissenyat de tal 

manera que permet la circulació de l’aire pel voltant del 

transformador. 
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16.3- Característiques de l’obra civil 

16.3.1- Dimensions 

Les dimensions del CT han de permetre: 

 En la distribució en planta s’ha de preveure espai 

necessari per a possibles ampliacions, de manera que 

permeti la instal·lació de tres cel·les de línia MT. 

 L’execució de maniobres pròpies de l’explotació en 

condicions òptimes de seguretat per a les persones. 

 Manteniment del material, així com la substitució de 

qualsevol element sense necessitat de desmuntar o 

desplaçar la resta del material. 

 Instal·lació de cel·les prefabricades de MT d’acord amb 

les dimensions indicades a la norma GE FND003 

 

16.3.2- Superfície d’ocupació 

 

Per als diferents elements que habitualment s’instal·len a 

l’interior del CT es prenen en consideració les dimensions 

de la superfície que ocupen físicament, i de la superfície 

necessària per a passadissos i maniobra. En el disseny 

dels CT les zones de servitud poden superposar-se. 

 

S’entén per zona de servitud la superfície necessària per 

fer maniobres i efectuar el muntatge i desmuntatge de 

l’aparellatge.  
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16.3.3- Criteris constructius 

 

En el disseny i construcció de l’edifici on hi ha el CT cal tenir 

en compte els següents criteris constructius: 

 

 Els murs exteriors es podran construir amb els materials 

habituals de la zona d’ubicació. L’acabat final de l’edifici ha 

de permetre integrar el CT a l’entorn on s’ubica. 

 La coberta serà dissenyada de manera que impedeixi 

l’acumulació d’aigua sobre ella, serà estanca i sense risc 

de filtracions. 

 Estarà cobert exteriorment per una capa impermeabilitzant 

que evitarà l’ascensió de la humitat. 

 No hi haurà canalitzacions alienes al CT: d’aigua, vapor, 

aire, gas, etc.. 

 Els elements metàl·lics que intervinguin en la construcció 

del CT han d’estar protegits contra l’oxidació mitjançant un 

tractament de galvanització per immersió en calent. 

 Els cables entraran al CT a través de passa murs estancs o 

tubs, per un sistema de fosses o canals. Els tubs seran de 

polietilè d’alta densitat i tindran un diàmetre PN 160. Seran 

almenys, 3 per MT i 4 per cada quadre BT. 

 A l’interior del CT els cables s’estendran per canalitzacions 

que arribin fins a les cel·les o quadres corresponents. 

 

16.3.3.1- Recollida  d’oli 

 

Si el transformador conté més de 50 litres d’oli 

mineral, es disposarà d’una fossa de recollida d’oli 

de capacitat adequada, amb  revestiment estanc 

i amb dispositiu tallafocs. El dipòsit de recollida d’oli 
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tindrà una capacitat de 800 litres, adequada al volum 

de l’oli que poden tenir els transformadors del CT. 

 

16.3.3.2- Ventilació del CT 

 

El sistema de ventilació serà únicament natural. S’ha 

de fer un càlcul per determinar la secció de les 

reixes de ventilació. 

 

16.3.3.3- Equipotencialitat 

 

El CT està construït de manera que el seu interior 

presenti una superfície equipotencial, és per aquest 

motiu que en el paviment a 0,10m de profunditat 

s’instal·larà un enreixat d’acer, format per rodons 

d’acer de 4mm de diàmetre, amb els encreuaments 

electrosoldats, formant una malla no més gran de 

0,30 x 0,30m. L’enreixat s’uneix a la posada a terra 

general mitjançant una platina metàl·lica o un 

conductor  d’acer o de coure que sobresurti 0,50m 

per damunt del paviment del CT. 

 

16.4- Instal·lació elèctrica 

 

16.4.1- Cables de MT 

 

Els cables d’alimentació en MT al CT, que formen part de la 

xarxa de distribució, són unipolars, d’aïllament sec per una 

tensió assignada de 18/30kV i tenen una secció de 240mm2 

d’alumini, com a seccions normals per a la xarxa urbana. 
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16.4.2- Cel·les de MT 

 

Les cel·les de MT corresponen al tipus de cel·les 

prefabricades sota envoltant metàl·lic en les modalitats de 

compactes o modulars amb tall i aïllament en SF6. Estan 

motoritzades i s’incorporaran els relés de detecció de pas 

de falta o indicadors de curtcircuit (ICC). 

 

Cel·les de MT  
 

Característiques  

Valor assignat 
per a  

25 kV  

Tensió assignada  36 kV  

Nivell d’aïllament:  

Tensió de xoc suportada assignada (tipus llamp) entre pols i entre 
pols i massa  

170 kV  

Tensió suportada a 50 Hz entre pols i entre pols i massa  70 kV  

Tensió de xoc suportada assignada (tipus llamp) (distància de 
seccionament)  

195 kV  

Tensió suportada assignada a 50 Hz (distància de seccionament)  80 kV  

Freqüència assignada  50 Hz  

Corrent en servei continu de les cel·les de línia i de l’embarrat  630 A  

Corrent en servei continu de la cel·la de transformador  200 A  

Corrent admissible de curta duració  20 kA  

Valor de cresta del corrent admissible  50 kA  

Duració del corrent admissible  1 s  

Poder de tall en cas de falta a terra  50 A  

Poder de tall de cables i línies en buit en cas de faltes a terra  25 A  

Passa tapes de connexió de la MT segons norma UNE EN 50180  400 A  

Passa tapes endollables per a transformadors segons norma UNE EN 
50180  

200 A  

 

16.4.3- Transformador de Potència 

Serà trifàsic i les seves característiques s’ajusten al que 

indica la Norma UNE 21428-1. En la següent taula es 

resumeixen les seves característiques: 
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Transformadors  
 

 

Característiques  

Valor assignat 
per a  

25 kV  

Potències assignades  
160-250-400-630 

kVA  

Grups de connexió:  Dyn11  

Tensions assignades primàries  25 kV  

Tensions al buit de l’enrotllament de BT  420 V  

Connexions de regulació de la tensió (sense tensió)  
-5 -2,5 0 +2,5 +5 

+10  

Tensió de curtcircuit per a les tensions més altes del material 
(temperatura de referència: 75°C)  

 

4,5 %  

 Nivells d’aïllament en BT :  

Tensió suportada a freqüència de 50 Hz  10 kV  

Tensió de xoc suportada (tipus llamp)  20 kV  

Aptitud per a suportar curtcircuits en BT  
22,2 cops  

el corrent assignat  

Duració del curtcircuit  2 s  

Líquid dielèctric UNE 21.320  Oli mineral aïllant  

Sistema de refrigeració  ONAN  

Tipus de servei  Continu  

Tipus de cuba  
Ompliment 

integral  

Sensor de temperatura  Termòmetre  

 

16.4.4- Fusibles de MT 

Les característiques dels fusibles s’ajusten al que s’indica : 

 Tipus limitador. 

 Classe associat 

 Tensió màxima de servei 13kV o 30kV 

 Poder de tall assignat 20kA 

 Percutor 15 daN 

 Calibre 10-25-50 i 100 A 
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El calibre dels fusibles s’escollirà en funció de la tensió de 

servei de la xarxa i la potència del transformador a protegir. 

 

16.4.5- Ponts de connexió 

 

16.4.5.1- Ponts de cable MT 

 

Els cables que constitueixen el pont que uneix les 

cel·les de MT i el transformador són unipolars, 

d’aïllament sec per una tensió assignada de 18/30kV 

i de 50mm2 de secció mínima. 

 

Els terminals poden ser convencionals o endollables 

en funció de les característiques de les cel·les i del 

transformador. 

16.4.5.2- Ponts de cable de BT 

La unió entre els borns del transformador i el quadre 

de protecció de BT s’efectua mitjançant cables aïllats 

unipolars del tipus RV 0,6/1 kV. La instal·lació 

s’efectua en agrupacions tetrapolars (R,S,T,N) 

formant feixos. 

16.4.6- Quadres de BT 

El CT està dotat d’un o diversos quadres modulars de 

distribució amb la funció de rebre el pont de BT principal 

procedent del transformador i distribuir-lo en un nombre 

determinat de circuits individuals. 
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El Quadre de BT consta de: 

 Una unitat de seccionament sense càrrega, mitjançant 

ponts lliscants, prevista per una intensitat de 1600 A. 

 Un embarrat general, previst per una intensitat de 1600 

A. 

 Quatre bases portafusibles tripolars tancades de 400 A, 

de format vertical. 

 Una sortida protegida per alimentar els serveis auxiliars 

del CT. 

 

16.4.7- Proteccions 

 

Referent a la protecció del transformador per a distribució, 

s’ha de protegir contra sobreintensitats produïdes per 

sobrecàrregues o curtcircuits, ja sigui externs en la part de 

BT o interns en el mateix transformador. 

 

La protecció s’efectua limitant els efectes tèrmics i dinàmics 

mitjançant la interrupció del pas del corrent, o la seva 

limitació. Per això s’utilitzen generalment tallacircuits 

fusibles. La fusió de qualsevol fusible dona lloc a la 

desconnexió trifàsica de l’interruptor de MT que alimenta el 

transformador. 

 

16.4.8- Instal·lació de posada a terra 

 

El CT està proveït d’una instal·lació de posada a terra, amb 

l’objecte de limitar les tensions de defecte a terra que 

puguin produir-se en el propi CT. Aquesta instal·lació de 

posada a terra, complementada amb els dispositius 

d’interrupció de corrent, ha d’assegurar la descàrrega a 
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terra de la intensitat homopolar de defecte i contribuir a 

l’eliminació del risc elèctric, degut a l’aparició de tensions 

perilloses en el cas de contacte amb les masses que 

puguin posar-se en tensió. Serà independent de la terra de 

l’edifici. 

 

La instal·lació de posada a terra està formada per dos 

circuits, el de protecció i el de servei, als quals es 

connectaran els diferents elements del CT. 

 

16.4.9- Circuit de Protecció  

 

Es connectaran al circuit de protecció els següents 

elements:  

 

 Masses de MT i BT  

 Envoltants o pantalles metàl·liques dels cables.  

 Pantalles o enreixats de protecció.  

 Armats metàl·lics interiors de l’edifici prefabricat.  

 Suports de cables de MT i de BT.  

 Cuba metàl·lica dels transformadors.  

 Parallamps d’alta tensió.  

 Borns de terra dels detectors de tensió.  

 Borns per a la posada a terra dels dispositius portàtils 

de posada a terra.  

 Tapes i marcs metàl·lics dels canals de cables.  
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17- Línies Subterrànies B.T. 

 

17.1-Objecte 

 

Les següents condicions tècniques tenen per objecte definir les 

característiques que han de complir les línies subterrànies de BT 

destinades a formar part de les xarxes de distribució de la 

companyia subministradora. 

 

17.2- Criteris generals de disseny 

 

Els aspectes que amb caràcter general ha de tenir-se en compte 

en el disseny de les línies subterrànies de BT són els següents. 

 

17.2.1- Generalitats 

 

 Les línies subterrànies de baixa tensió s’estructuren a partir 

del centre de transformació d’origen. 

 El sistema de tensions alternes és trifàsic amb neutre, 

mallat. 

 Es dissenyen en forma radial ramificada, però en zones 

d’alta densitat de càrrega es formen xarxes mallades, com 

el nostre cas. 

 Els conductors estan protegits en capçalera contra 

sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant fusibles. 
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17.2.2- Criteris de disseny de les xarxes subterrànies de BT 

 

Els aspectes que s’ha de tenir en compte en el disseny i la 

instal·lació de les LSBT són: 

 

 Valor de la tensió nominal de la xarxa subterrània de BT 

és de 400V 

 L’estructura general de les xarxes subterrànies de BT 

de la companyia és de bucle, per tant, utilitzem cables 

de secció uniforme de 240mm2 d’alumini per a les fases 

i 150mm2 d’alumini per al neutre. 

 Caiguda de tensió no major del 7%. 

 A les xarxes subterrànies de BT, les derivacions surten 

de caixes amb entrada i sortida d’un cable de BT 

principal. Així, en cas d’averia d’un tram de cable 

subterrani de BT, es facilita la identificació i separació 

del tram avariat. 

 Les derivacions secundàries s’efectuen en caixes de 

distribució o en caixes de seccionament, on s’ubiquen 

fusibles de protecció del calibre apropiat. 

 El conductor neutre està connectat a terra al llarg de la 

línia de BT, en els armaris de distribució, almenys cada 

200m i en tots els finals de línia. 

 La càrrega màxima de transport es determina en funció 

del corrent màxim admissible en el conductor i del 

moment elèctric de la línia. 

 

17.2.3- Estructura de la xarxa 

 

Constituïm la xarxa de zones urbanes mitjançant els 

elements principals que la composen: 
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17.2.3.1- Quadre de distribució de BT en el CT 

 

Es procura que la càrrega màxima de les sortides 

sigui equilibrada, d’acord amb la potència del 

transformador. Els consums de l’explotació es van 

esglaonant segons la potència absorbida, la qual 

cosa comporta l’estudi de la resta de la xarxa pel que 

fa a armaris i caixes a instal·lar. 

 

17.2.3.2- Armaris de distribució i derivació urbana 

 

Tenen una entrada i fins a tres sortides. S’utilitzen 

per efectuar  derivacions importants de la xarxa 

principal de BT. Són punts de  repartiment amb 

seccionament i protecció. El muntatge és a la 

intempèrie, sobre un sòcol de formigó, i estan 

adossats a les façanes de les finques, naus, pisos 

etc... 

 

17.2.3.3- Caixes de seccionament 

 

Són caixes allotjades en un nínxol a la paret, tancat 

amb una porta metàl·lica, e instal·lades 

immediatament abans de la caixa general de 

protecció (CGP) de la finca. Faciliten la localització i 

separació d’averies en els cables subterranis de BT. 
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17.3- Conductors i accessoris. Corrents màxims admissibles 

 

Per a la definició de tensió més elevada i dels nivells d’aïllament 

del material a utilitzar, s’estableixen aquests paràmetres: 

 

Nivell d’aïllament del material  
 
 

Tensió 
assignada  

de la xarxa  

U  

(kV)  

Tensió assignada 
cables i accessoris  

U
0
/U  

(kV eficaços)  

Tensió més elevada 
cables i accessoris  

U
m 

 

(kV eficaços)  

Tensió 
nominal  

suportada 1 
minut  

a 50 Hz  

(kV eficaços)  

Fins a 1  0,6/1 kV  1,2  10  

 

 

U:  Tensió nominal eficaç a 50 Hz entre dos conductors qualsevol.  

U
0
: Tensió nominal eficaç a 50 Hz entre cada conductor i el neutre.  

U
m

: Tensió eficaç màxima a 50 Hz entre dos conductors qualsevol, per als 

quals s’ha dissenyat el cable i els accessoris. És la tensió màxima que pot 

ser suportada permanentment en condicions normals d’explotació en 

qualsevol instant i en qualsevol punt de la xarxa. Exclou les variacions 

temporals de tensió degudes a condicions de defecte o a la supressió 

brusca de càrregues.  

 

17.3.1- Conductors 

 

Els conductors a utilitzar a les xarxes subterrànies de BT 

són unipolars, tensió assignada 0,6/1kV, amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC. 

 

 

 



                                  Departament Elèctric 

127 

Electrificació del  

Polígon Industrial de Can Gambús 

Curs 2009/2010 

17.3.2- Accessoris 

 

17.3.2.1- Unions 

 

Per a la confecció d’unions s’utilitzen manguets 

d’unió Al-Al adequats per a la secció dels cables a 

connectar. 

 

17.3.2.2- Terminals 

 

S’utilitzen terminals d’alumini homogeni per connexió 

bimetàl·lica  adequats a la secció dels cables a 

connectar. 

 

17.3.3- Corrents màxims admissibles 

 

Els corrents màxims admissibles en servei permanent 

corresponen als indicats a la Instrucció ITC-BT 07 apartat 

3, en les condicions de conductor enterrat a 0,70m, amb 

temperatura ambient del terreny de 25ºC i amb resistivitat 

tèrmica mitjana de 1km/W. 

 

 

Corrents màxims admissibles 
 

Secció 

dels conductors 

(mm
2 

d’Al) 

Corrent màxim 

admissible a 25º C 

Corrent 

40º C 

Enterrat Baix tub A l’aire 

150 330 310 300 

240 430 405 420 
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17.3.4- Condicions especials d’instal·lació subterrània. 

Coeficients correctors del corrent màxim admissible. 

El corrent màxim admissible donat a la taula anterior, ha de 

corregir-se tenint en compte les característiques reals de la 

instal·lació  que difereixen de les condicions normals i que 

a continuació s’indiquen. 

17.3.4.1- Coeficient de Temperatura 

Quan la temperatura del terreny és diferent de 25ºC, 

s’apliquen els coeficients correctors següents: 

 

Coeficient de temperatura del terreny 
 

Temperatura 
del terreny θ

t
, (º 

C)  

10  15  20  25  30  35  40  45  50  

Coeficient 
corrector per 

90º  
1,11  1,07  1,04  1,00  0,96  0,92  0,88  0,83  0,78  

 

17.3.4.2- Coeficient de resistivitat tèrmica 

Quan els conductors unipolars queden enterrats en 

terrenys que tenen una resistivitat tèrmica diferent 

d’1 Km/W, s’apliquen al corrent màxim admissible els 

coeficients següents: 

 

 

 



                                  Departament Elèctric 

129 

Electrificació del  

Polígon Industrial de Can Gambús 

Curs 2009/2010 

Coeficient de resistivitat tèrmica  
 

Resistivit
at tèrmica  

del 
terreny 
(K·m/W)  

0,8
0  

0,8
5  

0,9
0  

1,0
0  

1,1
0  

1,2
0  

1,4
0  

1,6
5  

2,0
0  

2,5
0  

2,8
0  

Coeficient 
corrector 
per 90º  

1,0
9  

1,0
6  

1,0
4  

1,0
0  

0,9
6  

0,9
3  

0,8
7  

0,8
1  

0,7
5  

0,6
8  

0,6
6  

 

17.3.4.3- Coeficient per agrupació de cables 

En aquesta taula s’indiquen els factors de correcció 

del corrent màxim admissible per a diversos cables 

multipolars o circuits unipolars en contacte mutu, 

enterrats a la mateixa rasa, a un mateix pla 

horitzontal, amb la separació que s’indica: 

 

 Coeficient per agrupació de cables  
 

Coeficients per 
agrupació  

Nº de circuits a la rasa  

Situació dels 
circuits:  

2  3  4  5  6  8  10  12  

en contacte  0,80  0,70  0,64  0,60  0,56  0,53  0,50  0,47  

a 7 cm  0,85  0,75  0,68  0,64  0,6  0,56  0,53  0,50  

a 10 cm  0,85  0,76  0,69  0,65  0,62  0,58  0,55  0,53  

a 15 cm  0,87  0,77  0,72  0,68  0,66  0,62  0,59  0,57  

a 20 cm  0,88  0,79  0,74  0,70  0,68  0,64  0,62  0,60  

a 25 cm  0,89  0,80  0,76  0,72  0,70  0,66  0,64  0,62  

17.3.4.4- Coeficient per cable instal·lat en tub 

Per un cable o circuit format per cables unipolars en 

contacte mutu, instal·lat dins d’un tub directament 

enterrat, el factor de correcció del corrent màxim 

admissible és de 0,80. 
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Si la part del cable en tub correspon només als 

encreuaments de  calçades o de guals d’entrada de 

vehicles a finques, i la resta de cable  està en 

contacte amb el terra, el factor de correcció a emprar 

és de 0,85. 

 

17.4- Proteccions 

 

La protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues a les línies 

subterrànies de BT s’efectua mitjançant fusibles. S’instal·len en el 

CT i a les derivacions amb canvi de secció, quan aquest no queda 

protegit des de la capçalera. 

 

Els criteris de protecció que s’apliquen per aquest tipus de xarxa 

són: 

 

 Corrent assignada del conductor: el fusible escollit permet la 

plena utilització del conductor. 

 Resposta tèrmica del conductor: la característica 

intensitat/temps del conductor ha de ser superior a la del 

fusible, per un temps de 5 segons. 

 Potència del Transformador MT/BT: el calibre del fusible a la 

sortida del CT s’adequa al corrent assignat del secundari del 

transformador. 

 

17.5- Posada a terra de les xarxes subterrànies de BT 

 

La posada a terra de les línies subterrànies de BT es realitzen a 

través del conductor del neutre. 
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El conductor neutre de cada línia es connecta a terra al llarg de la 

xarxa en els armaris de distribució com a mínim cada 200m, i en 

tots els finals de línia, tant de les xarxes principals com de les 

seves derivacions. La connexió a terra d’aquests punts de la 

xarxa, es realitza mitjançant piquetes de 2m d’acer-coure, 

connectades amb el cable de coure nu de 50mm2 i terminal a 

l’embarrat del neutre. Les piquetes s’instal·len endinsades a 

l’interior de la rasa dels cables de BT. També es poden utilitzar 

elèctrodes de coure enterrats horitzontalment. 

 

Un cop es disposa de tota la xarxa de baixa tensió connectada, 

s’ha d’assegurar que el valor de la resistència de posada a terra 

serà inferior a 37 Ω. 

 

17.6- Instal·lació de cables subterranis de BT 

 17.6.1- Disposició dels cables 

Les canalitzacions, es fan per terrenys de domini públic, 

sota les voreres o calçades, preferentment sota de les 

primeres. El traçat és fa el més rectilini possible, paral·lel 

en tota la seva longitud a voreres o façanes dels edificis 

principals.  

Els cables es disposen enterrats directament en el terreny. 

Sota les voreres, a les zones d’entrada i sortida de vehicles 

a les finques, en els quals no es prevegi el pas de vehicles 

de gran tonatge, es disposen a dins de tubs en sec (sense 

formigonar). Als accessos a finques de vehicles de gran 

tonatge i els encreuaments de calçada, es disposen a dins 

de tubs formigonats. 
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17.6.2- Seguretat en la instal·lació dels cables 

Quan s’instal·la un cable subterrani es fa amb l’objectiu en que 

després de la seva manipulació, estesa i protecció, el cable no 

rebi cap dany, i ofereixi seguretat en futures excavacions fetes 

per tercers: 

 El llit de la rasa ha de ser llis i exempt d’arestes vives, 

còdols, pedres, restes de runes, etc. Es posa una capa de 

sorra de riu rentada, neta, solta i exempta de substàncies 

orgàniques, argila o partícules terroses, que cobreixi 

l’amplada total de la rasa amb un gruix de 0,05m. 

 El cable l’estendrem sobre aquesta capa de sorra i es 

cobreix amb una altra capa de sorra de 0,10m de gruix. 

 Sobre aquesta última capa esmentada posem plaques de 

polietilè (PE) com a protecció mecànica. 

 A continuació, s’estén una altra capa de terra de 0,20 m de 

gruix, exempta de pedres, còdols o runa, piconada per 

mitjans manuals. Després, es va omplint la rasa per capes 

de 0,15 m, piconada per mitjans mecànics. Pel damunt seu, 

i a uns 0,10 m del paviment es col·loca una cinta de 

senyalització que adverteix de l’existència dels cables 

elèctrics de BT.  

 

17.6.3- Encreuaments, paral·lelismes i proximitats 

 

17.6.3.1- Encreuaments 

 

Les condicions que ha de complir un cable quan es 

disposa en un encreuament subterrani de BT: 
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 Encreuaments amb carrers i carreteres  

 

Els cables es disposen en tubs formigonats en 

tota la seva longitud a una profunditat mínima de 

0,8m. Sempre que sigui possible l’encreuament 

es farà perpendicular a l’eix del vial. 

 

 Encreuaments amb d’altres conductors d’energia 

elèctrica  

 

La distància mínima entre cables de BT ha de ser 

de 0,10 m, i entre cables de BT i cables de MT 

serà de 0,25 m. La distància del punt 

d’encreuament a les unions, quan existeixin, serà 

superior a 1 m. En el cas que no es puguin 

respectar alguna d’aquestes distàncies, el cable 

que s’estengui en últim lloc es disposarà separat 

mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts 

per materials incombustibles d’adequada 

resistència mecànica.  

 

 Encreuaments amb canalitzacions d’aigua i de 

gas  

 

La separació mínima entre cables d’energia i 

canalitzacions d’aigua o gas és de 0,20 m. S’ha 

d’evitar l’encreuament per la vertical de les juntes 

de les canalitzacions d’aigua o gas, o de les 

unions de la canalització elèctrica, i situar unes i 

altres a una distància superior a 1 m de 

l’encreuament. Quan no es pugui respectar 

alguna d’aquestes distàncies, es disposarà per 
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part de la canalització que s’estengui en últim 

lloc, una separació mitjançant tubs, conductes o 

divisòries constituïts per materials incombustibles 

d’adequada resistència mecànica. 

 

17.6.3.2- Paral·lelismes 

 

S’ha de procurar evitar que els cables subterranis de BT 

quedin en  el mateix pla vertical que les altres 

conduccions: 

 

 Paral·lelismes amb altres conductors d’energia 

elèctrica. 

 

Els cables de BT es poden instal·lar paral·lelament a 

altres de BT,  sempre que mantinguin una 

distància entre si no inferior a 0,10m. Si els  cables 

en que es creuen són de MT la distància no ha de 

ser inferior a 0,25m. Si no es poden respectar 

aquestes distàncies es separaran mitjançant tubs. 

 

 Paral·lelismes amb canalitzacions d’aigua i gas 

 

Cal mantenir una distància mínima de 0,20 m, 

excepte per a canalitzacions de gas d’alta pressió 

(més de 4 bar) en què la distància serà de 0,40 m. 

  

Quan alguna d’aquestes distàncies no pugui 

respectar-se, la canalització que s’estableixi en últim 

lloc es disposarà separada mitjançant tubs, 

conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d’adequada resistència mecànica. 
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Per altra banda, les artèries importants d’aigua i gas 

es disposaran de manera que s’assegurin distàncies 

superiors a 1 m. respecte dels cables elèctrics de 

BT. 

 

En el cas de conduccions d’aigua es procurarà que 

quedin per sota del cable elèctric. 

 

Quan es tracti de canalitzacions de gas, es prendran, 

a més, mesures per evitar la possible acumulació de 

gas: tapar les boques dels tubs i conductes, i 

assegurar la ventilació de les cambres de registre de 

la canalització elèctrica o omplir-les amb sorra. 

 

17.6.3.3- Proximitats 

 

 Proximitat a conduccions de clavegueram  

 

S’ha de procurar passar els cables per damunt de 

les clavegueres. No es pot incidir a l’interior. Si no es 

possible, es passaran per sota, disposant els cables 

amb una protecció d’adequada resistència 

mecànica. 

 

 

 Proximitat a dipòsits de carburants  

 

Els cables es disposen dins de tubs o conductes de 

suficient resistència i disten, com a mínim, 0,20m del 

dipòsit. 
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18- Conclusions i perspectives 

 

Les conclusions que he tret d’aquest projecte y de tots els que s’han de 

fer per la companyia elèctrica es que tots els elements a instal·lar ha de 

tenir unes certes característiques per que estiguin homologats per la 

companyia, per exemple el cable de mitja tensió ha de ser d’unes 

característiques concretes i ha de ser de 240 mm² d’alumini i amb un 

aïllament de 18/30 KV, tot i que a lo millor amb una secció mes petita ya 

aguantaria, això també es degut a que tota la xarxa esta anillada i el 

corrent pot circular tant en un sentit com en un altre. Totes les noves 

instal·lacions passen a ser propietat de la companyia tant si el treball 

l’efectua un particular com la mateixa companyia ja que aquesta es 

preocuparà del manteniment de les línies, per això aquesta imposa les 

característiques que ha de tenir tot el material que s’instal·la en les 

noves promocions 

 

Las perspectives del projecte crec que son bones a l’hora de executar-se 

tot i que el pressupost es massa elevat però també s’ha de dir que es 

una extensió de terreny, potser el treball podria sortir una mica mes 

econòmic si en comtes d’utilitzar el material que imposa la companyia es 

pogués fer amb material homologat però d’un altre casa que no sigui 

Ormazabal. 
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