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Resum 

El passat 6 d’abril del 2012 es va produir la caiguda d’un llamp a les proximitats de la SE. 
Capellades en  una torre que suporta 3 línies de 25 kV. L’avaria va afectar el TR.1 110/25 
kV, i va ocasionar a la vegada el vessament d’oli de forma violenta i l’incendi del mateix 
afectant a l’aparellatge situat als voltants del TR a un radi de 10 m. A la vegada, provocant 
l’incendi també de la sala de cabines de MT. 

Mentrestant, tot el sector de 25 kV és traslladat a una SE. Mòbil que s’ instal·la a la SE. 
Capellades per a poder solucionar l’incident provisionalment. 

És a partir d’aquest succés que es decideix invertir en la reparació. Es reforma el cubet del 
TR 1, es substitueix l’aparellatge cremat i el mateix TR.1. 

També es sectoritza el nou edifici de MT i s’ instal·la un altre sector de cabines de 25 kV 
MESA encapsulades amb SF6. Ignifugant també de forma concreta per a evitar posteriors 
propagacions d’incendi. 

L’execució comença el mes de juliol de 2012 i es fa la prova de rigidesa del TR 1 el 30 de 
novembre del mateix any.  No serà fins a tenir l’autorització administrativa quan aquest 
entrarà definitivament en servei. 

Es dóna tensió a barres de MT el mes de desembre de 2012 i a l’espera de l’aprovació del 
CFO, serà quan es realitzin les connexions a l’exterior de la SE i quan s’energitzin les noves 
cabines.  
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1. Glossari 

SE: Subestació Elèctrica. 

TR/TRAFO: Transformador. 

KV: Kilovolt. 

MT: Mitja Tensió. 

JK: Endollable. 

SF6: Hexaflorur de Sofre. 

MESA: Manufacturas Eléctricas S.A. 

CC: Corrent Continua. 

CM: Contracte Marc. 

PTN: Reactància 

EDE: Endesa Distribució Elèctrica. 

TI: Transformador d’Intensitat. 

TT: Transformador de Tensió. 

BBCC: Bateria de Condensadors. 

AS-BUILT: Projecte al final d’execució d’obra. 

SSAA: Serveis auxiliars. 

Cu: Coure. 

CC: Centre de cost. 

DC: Corrent Continua 

GE: Grup electrògen 
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1. Introducció 

1.1. Motivació 

L’any 2012, mentre cursava les últimes assignatures de la carrera també feia pràctiques a 
ENDESA Distribució Elèctrica. Formava part de la unitat de Desenvolupament i Manteniment 
de Subestacions Elèctriques, al departament de Manteniment de transformadors de 
potència. Una de les tasques habituals era elaborar informes d’averies succeïdes i 
diagnosticar les causes dels incidents, donant indicacions de les possibles solucions a l’hora 
de la reparació. 
El 6 d’abril del mateix any, va caure un llamp a la Subestació de Capellades, comarca de 
l’Anoia, fet que va provocar l’ incendi d’un transformador de potència i un sector de 25kV. 
Vaig tenir l’oportunitat de fer el diagnòstic de l’avaria i veure in situ tot el mal ocasionat. 
Al cap d’uns mesos (juliol 2012), al finalitzar els estudis, vaig començar a treballar a 
l’empresa SPARK IBERICA, contractista habitual d’ ENDESA en la zona de Manresa, com a 
Responsable de Projecte. Un dels primers projectes que se’m va adjudicar, va ser 
casualment la reforma de la SE. Capellades, el TR1 avariat i el parc de 25kV cremat. 
Aprofitant el coneixement i el seguiment de l’evolució en aquest projecte, vaig creure oportú 
plasmar-ho en paper i fer-ne el PFC. És una obra singular, ocasionada per una avaria i on 
s’ha remodelat bona part de la subestació, acaparant part d’obra civil, electromecànic i 
control. 

1.2. Objecte 

El 6 d’abril de 2012 va caure un llamp superior als 220kA a la SE Capellades amb una 
afectació severa que posteriorment va caler reparar. 
A Catalunya cauen, de mitjana, més de 80.000 llamps a l’any. La distribució en el territori no 
és uniforme, caient més llamps en la zona del Prepirineu i dels Pirineus. A part d’aquest 
patró, lligat a l’orografia, s’observa una menor activitat en la zona litoral. La figura 1.2.1 
mostra la densitat anual de llamps, que pel conjunt de Catalunya en el període 2004-2009 
va ser de 2,2 llamps per km2 i any. 
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Fig. 1.2.1 Densitat anual de llamps (nombre de llamps per km2) en graella de 20 x 20 km 
(mitjana 2004-2009) 

 

L’SMC difon les dades de la XDDE a través del seu web amb un mapa de llamps que 
s’actualitza cada hora. 
 
Com es pot veure en la figura, la densitat anual de llamps als voltants de la comarca de 
l’Anoia no és molt elevada. En aquest cas, es tracta d’una causa puntual. 
 
Encara avui s’estan investigant les causes així que no sabem el motiu exacte del succeït. 
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1.2.1. El llamp 

El símbol del llamp correspon a la seva polaritat, i hi ha llamps de càrrega negativa (-) i de 
càrrega positiva (+). Les 24 hores del dia estan dividides en 8 franges de 3 hores, i el color 
dels símbols indica el tram horari al qual correspon el llamp. L’hora està expressada en 
temps universal (TU). 

Malgrat la seva curta durada, el llamp engloba una sèrie de processos que s’esquematitzen 
a la figura 1.2.1.1. Un cop el núvol està polaritzat i la superfície terrestre s’ha carregat per 
inducció (A), s’inicia la descàrrega amb un traçador descendent (el traçador esglaonat), que 
a través d’una sèrie de petits impulsos, va formant la típica estructura ramificada dels llamps 
(B). 

A mesura que el traçador esglaonat s'acosta a terra, se’n forma un d’ascendent (el traçador 
de connexió). Ambdós traçadors es troben i es forma un canal ionitzat altament conductor, 
per on es genera la descàrrega de retorn (C). Aquesta es desplaça a una velocitat d’un terç 
de la velocitat de la llum i origina un fort corrent elèctric, amb una durada aproximada de 100 
microsegons. La descàrrega genera un augment sobtat de la temperatura amb un pic de fins 
a 30.000 K, i l’augment sobtat de pressió associat a la calor es tradueix en una ona de 
pressió de l’aire: el tro. 

Si el procés acaba aquí, tenim un llamp de descàrrega simple. Sovint, si encara hi ha 
càrrega disponible, es poden produir més descàrregues (llamp de descàrrega múltiple). 
Aquestes descàrregues secundàries (F) són lleugerament diferents de la primera. S’inicien 
amb un traçador ràpid (E), que baixa sense pausa pel canal ionitzat de la primera 
descàrrega (D). S’han arribat a observar llamps múltiples de fins a 15 descàrregues. 

En un 30% dels casos el traçador ràpid (E) no segueix tot el camí ionitzat i es bifurca prop 
de la superfície. Per tant, les successives descàrregues d’un mateix llamp poden impactar 
en diversos punts. Cal remarcar que el conjunt del procés és tan ràpid que l’ull humà no 
distingeix aquestes descàrregues secundàries de la primera i, per tant, a simple vista no 
podem diferenciar els llamps de descàrrega simple i múltiple. Com a molt es pot percebre un 
efecte de parpelleig. El temps entre descàrregues successives és d’unes desenes de 
milisegons. En termes mitjans, entre descàrregues de retorn sol aparèixer un corrent continu 
de l’ordre de 100-500 ampers i el pic de corrent de la descàrrega pot arribar fins a uns 200 
kA en pocs microsegons. 
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Fig. 1.2.1.1 Fases del llamp 

 

1.3. Objectiu 

L’objectiu d’aquest projecte és descriure la rehabilitació de la SE. Capellades després de 
l’avaria ocasionada pel llamp. 

Farem la descripció de la reforma des de el punt de vista de l’empresa contractista, que en 
aquest cas és Spark Iberica, qui té el contracte de la zona. En aquest cas Endesa Distribució 
Elèctrica serà el client i propietari de la instal·lació. 

 

1.4. Abast 

En aquest projecte es descriuen les causes de l’avaria a la SE.Capellades així com les 
feines realitzades en el moment per a solucionar el problema. 

També s’explica detalladament l’execució de la reforma de la SE.Capellades, les diferents 
feines d’obra civil, electromecànic, el canvi del transformador, les feines de control i 
l’ampliació del nou parc Mesa. 
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2. Endesa 

2.1. Presentació de l’empresa 

Endesa és l’empresa líder del sector elèctric espanyol i la multinacional elèctrica privada 
més gran de Llatinoamericà. El seu negoci principal és la producció, el transport, distribució i 
comercialització d’electricitat. L’empresa és també un operador rellevant en el sector de gas 
natural, disposa d’un important nivell de desenvolupament en energies renovables i 
desenvolupa altres serveis relacionats amb l’energia. 

El seu capital social va ser de 1.270.502.540 euros a 31 de desembre de 2010, representat 
per 1.058.752.117 accions de 1,2 euros de valor nominal unitari. Les accions s'enumeren en 
les borses espanyoles i a la borsa de "off-shore" de Santiago de Xile.  

El seus actius totals han ascendit a 62.588 milions d'euros a 31 de desembre de 2010. El 
mateix any va obtenir un benefici després d’impostos de 4.129 milions d'euros, una resultat 
brut d’explotació de 7.474 milions, un resultat d'explotació de 5.031 milions i 31.177 milions 
d'euros en total d'ingressos.   

Al final de l'any 2010, l'empresa va donar ocupació directa 24.732 persones, de les quals 
12.151 a Espanya i Portugal, 12.462 a l'Amèrica Llatina, i 119 a altres països i negocis. 

2.2. Visió, missió i valors 

2.2.1. Visió 

Ser un operador del negoci energètic i de serveis connexos, centrat en l’electricitat. 

Una Companyia multinacional responsable, eficient i competitiva, compromesa amb la 
seguretat, la salut i el medi ambient. 

Una empresa per a competir globalment. 
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2.2.2. Missió 

 Maximitzar el valor de la inversió dels seus accionistes. 

 Servir els seus mercats superant les expectatives dels seus clients. 

 Contribuir al desenvolupament i realització dels seus empleats. 

2.2.3. Valors 

 Persones: Assegurar les oportunitats de desenvolupament en base al mèrit i a 
l’aportació professional. 

 Seguretat i Salut: Compromís decidit amb la seguretat i salut laboral, promovent una 
cultura preventiva. 

 Treball en equip: Fomentar la participació de tots els treballadors per aconseguir un 
objectiu comú, compartint la informació i els coneixements. 

 Conducta ètica: Actuar amb professionalitat, integritat moral, lleialtat i respecte a les 
persones. 

 Orientació al Client: Centrar l’esforç en la satisfacció del client, aportant solucions 
competitives i de qualitat. 

 Innovació: Promoure la millora continua i la innovació per a assolir la màxima qualitat 
des de criteris de rendibilitat. 

 Orientació a Resultats: Dirigir les actuacions fins al consens dels objectius del 
projecte empresarial i de la rendibilitat per als accionistes, tractant de superar les 
expectatives. 

 Comunitat i Medi Ambient: Compromís social i cultural amb la Comunitat.  

 Adaptació de les estratègies empresarials a la preservació del Medi Ambient. 
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2.3. Història. Cronologia. 

 1944. El 18 de novembre es crea Endesa. 

 1972. Fusió amb Hidrogalicia. 

 1983. Constitució del Grup Endesa amb l’adquisició de les accions propietat del 
llavors Institut Nacional d’Indústria en les Companyies Enher, Gesa, Unelco y 
Encasur. En aquest mateix any, ERZ s’incorpora al Grup Endesa. 

 1988. Primera oferta Pública de Venda d’accions d’Endesa. L’Estat redueix la seva 
participació en la Companyia al 75.6 per cent. 

 1991. Adquisició del 87.6 per cent d’Electra de Viesgo; 40 per cent de Fecsa; 33,5 
per cent de Sevillana de Electricidad, y 24.9 per cent de Nansa. 

 1992. Adquisició del 61,9 per cent de Carboex i entrada en el capital d’Electricidad 
Argentina i Yacylec. 

 1993. Adquisició del 55 per cent de la societat Hidroelèctrica de Catalunya (Hecsa) i 
presa de participació en la companyia portuguesa Tejo Energía. 

 1994. Segona OPV, per la que l’Estat redueix la seva participació a Endesa al 66,89 
per cent del capital. En aquest any es constitueix, amb la participació d’Endesa, la 
Compañía Peruana de Electricidad y Distrilima i s’adquireix l’11,78 per cent del 
capital de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar). 

 1995. Acord entre Endesa i el Banc Central Hispano i adquisició del 9,7 per cent del 
capital de la distribuïdora argentina d’electricitat Edenor, a més del 7,2 per cent del 
segon operador de telefonia mòbil a Espanya, Airtel. 

 1996. Ampliació de la participació fins el 75 per cent del capital a Fecsa i Sevillana 
de Electricidad. 

 1997. Es produeix la tercera OPV per el 25 per cent del capital d’Endesa, amb el que 
l’empresa entra a participar en el grup llatinoamericà Enersis. 

 1998. OPV per el 33 per cent del capital, passa a ser una companyia privada. 

 2005. Gas Natural llança una OPA hostil sobre la totalitat  del capital d’Endesa. 
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 2006. L’empresa alemanya E.ON presenta una oferta pública d’adquisició d’accions 
(OPA) sobre la totalitat del capital social d’Endesa. Acciona adquireix el 10 per cent 
del capital social d’Endesa. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) 
autoritza la OPA de E.ON sobre el 100 per cent del capital social d’Endesa. 

 2007. S’inicia el termini d’acceptació de la OPA de E.ON sobre el 100 per cent del 
capital d’Endesa. Gas Natural desisteix de la seva OPA per el 100 per cent del 
capital social d’Endesa. Enel adquireix una participació del 9,993 per cent en el 
capital social d’Endesa. La CNMV comunica el resultat final amb èxit de la OPA 
formulada per Acciona, S.A. i Enel Energy Europe sobre Endesa. 

 2009. Enel arriba a un acord amb Acciona per a la compra total de les accions que 
posseïa a Endesa. Enel es converteix en el principal accionista de la Companyia, 
amb un 92,06 per cent del seu capital social. 

2.4. Generació, Transport i Distribució. 

L’energia elèctrica que es genera en llocs allunyats dels punts de consum realitza un viatge 
que es divideix en 3 etapes: 

 Des de les centrals de generació a les xarxes de transport. 

 La xarxa de transport. 

 La xarxa de distribució. 

La xarxa de transport abasteix a la xarxa de distribució directament des de les grans centrals 
de producció, i la xarxa de distribució distribueix l’electricitat als consumidors. Hi ha una 
diferència fonamental en la tensió a la que es transmet l’energia: generalment la xarxa de 
transport utilitza tensions més altes per a salvar grans distàncies amb menys pèrdues. 

2.4.1. De les centrals a la xarxa de transport. 

La primera etapa en el camí de l’energia elèctrica és la que treu de les centrals de producció 
per a abastir a la xarxa. L’energia procedent dels generadors es transforma en la seva 
propis subestació elevadora per a augmentar la tensió i connectar amb les línies d’alta 
tensió de la xarxa de transport. 
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2.4.2. La xarxa de transport. 

Un cop a la xarxa de transport, l’electricitat es condueix fins a la vora dels centres de 
consum, on es connectarà amb la xarxa de distribució. Aquesta xarxa es dissenya per a 
utilitzar altes tensions, superiors a 220kV i fins a 400kV, en el cas espanyol. Per a 
transmetre a la mateixa potència, quant més gran sigui la tensió, menor serà la intensitat, el 
que redueix les pèrdues en el procés. 

Com que no resulta eficient desenvolupar xarxes en competència, és comú que l’activitat de 
transport estigui controlada per un operador únic que dóna servei als distribuïdors de 
manera que el sistema tingui menor cost. 

Tant la xarxa de transport com la de distribució es composen fonamentalment de línies i 
subestacions. La tensió de l’electricitat va essent regulada en les diferents subestacions i 
centres de transformació per a minimitzar les pèrdues i adequar-se a les característiques 
dels punts de consum amb un marge de tensió establert legalment. 

Les línies conductores que permeten que l’energia elèctrica es desplaci fins on vulguem son 
un dels elements més presents en el conscient col·lectiu de tots. La missió  de les línies és 
traslladar l’energia salvant obstacles. Es pot fer a través de diferents camins: hi ha línies 
aèries i subterrànies. 

Un altre dels elements fonamentals en el viatge de l’electricitat fins els consumidors són les 
subestacions. Entre d’altres, la seva missió principal és transformar la tensió de l’energia 
elèctrica. Hi ha subestacions en els diferents passos del procés: n’hi ha de generació, de 
transport y de distribució. Físicament poden estar a l’aire lliure, com en recintes tancats i fins 
i tot soterrades. Segons les seves funcions es divideixen en reductores o elevadores. 

2.4.3. La xarxa de distribució. 

A través de les línies de molta alta tensió de la xarxa de transport i gràcies a la contribució 
de les subestacions de generació i transport, l’energia s’ha apropat a les zones de consum. 
En aquesta etapa és on entra la xarxa de distribució per fer-la arribar als clients, tant 
residencials com industrials. 

L’activitat de distribució implica una sèrie d’obligacions: 

Operar la xarxa de distribució: assegurar que l’energia elèctrica arribi als clients a través de 
les xarxes de distribució, amb l’adequada qualitat i garantia de subministrament. 

Realitzar el subministrament d’energia als diferents usuaris connectats a les xarxes 
procurant un us racional de l’energia i assegurant el nivell de qualitat del servei determinat. 
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El manteniment de les instal·lacions per a mantenir la seva capacitat operativa. 

Mesurar el balanç elèctric, el consum per a cada client. Gràcies als comptadors intel·ligents i 
la telegestió, la seva modernització és un fet. 

Planificar i construir noves instal·lacions de distribució per a atendre noves demandes. 

Atendre totes les exigències d’informació del regulador i de des Institucions responsables. 

En les empreses distribuïdores, com és el cas d’Endesa, hi ha una forta implicació territorial, 
una important implicació social que es reflexa, per exemple, en la pròpia essència de 
l’activitat: donar  subministrament a tot aquell qui ho demanda cobrant el que està regulat. 

L’últim pas en el camí de l’electricitat fins els consumidors porta la tensió adequada llesta per 
a la utilització i disponible per a connectar-se amb la instal·lació del client. Aquesta connexió, 
entre la xarxa de distribució i instal·lació del client es realitza a través de la denominada 
escomesa que pot realitzar-se tant per línies aèries o subterrànies. 
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3. Spark Iberica 

Spark Iberica, fundada el 1976 i iniciant les seves activitats en el muntatge en subestacions 
elèctriques, ha desenvolupat una expansió sostinguda, desenvolupant al màxim els seus 
potencials en un entorn tecnològic en constant evolució, consagrant-se com una empresa de 
sòlid prestigi, basat en la qualitat i servei als clients, la gestió integral dels projectes, la 
millora continua i innovació, i la creació de valor per als seus clients, empleats i accionistes. 

Spark Iberica, desenvolupa les seves activitats en els principals mercats que conformen el 
creixement del país. Instal·lacions i manteniment en els sectors d’infraestructures industrials, 
terciàries i del transport. Enginyeria, muntatge, manteniment i operació en distribució 
elèctrica d’ A.T., disseny, construcció, manteniment i integració de xarxes, sistemes i equips 
de telecomunicacions; i construccions electromecàniques. 

Des de finals del 2002, Spark Iberica pertany al Grup Vinci, a través de la seva corporació 
Vinci Energies. Això ha aportat una notable injecció de capacitat tecnològica, financera i 
logística, així com la possibilitat d’abordar projectes transversals i transnacionals. 

L’activitat d’ Spark Iberica es divideix en diferents sectors: 

3.1. Sector Energia 

 Centrals de producció d’energia elèctrica 

 Subestacions de transformació en A.T. 

 Sistemes de protecció, control i comunicacions 

 Sistemes de mesura elèctrica 

 Operació en la xarxa 

3.2. Sector Industria 

 Instal·lacions i manteniment industrial  

 Electricitat, clima, protecció, control I comunicacions 

 Sistemes d’alimentació d’energia 

 Muntatges electromecànics 
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 Fabricació de quadres de potencia, control i maniobra 

3.3. Sector Infraestructures 

 Instal·lació i manteniment d’infraestructures del transport 

 Maniobra, control i protecció de xarxes 

 Assistència tècnica a l’explotació de sistemes 

3.4. Sector Terciari 

 Projecte, instal·lacions i manteniment 

 Sistemes d’alimentació d’energia 

 Control i gestió integral d’edificis 

3.5. Sector Telecomunicacions 

 Enginyeria, construcció i explotació de xarxes d’operadors 

 Muntatge, integració i manteniment de sistemes i equips 

 Instal·lació, manteniment i operació de xarxes corporatives 

 

Spark Ibérica ha renovat recentment el seu contracte de manteniment i muntatge de 
subestacions elèctriques amb Endesa fins el 2014. 
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4. SE Capellades 

La Subestació Elèctrica Capellades està situada a les afores de la població de Capellades. 
Entre La Torre de Claramunt i el mateix poble de Capellades, a la comarca de l’Anoia. 

És una subestació que transforma el 110kV en 25kV.  

Va ser construïda per Forces Hidroelèctriques del Segre (FASA) i posteriorment va ser 
absorbida per FECSA, amb la peculiaritat de la identificació de fases d’acord amb els criteris 
FASA, s’hauran de tenir en compte la correspondència i la successió. 

Consta de 3 transformadors de potencia de 110/25 kV de 40 MVA. 

Són 3 les línies d’AT que hi arriben: Pierola, Santa Margarida i UIPSA (que pertany a un 
client privat). 

Després de la transformació hi deriven 12 línies de MT, separades en 2 sectors: 

En el primer sector, hi ha les línies: Sanllehy 4, FGC, Vallbona 2, Torrela 1, Llacuna i 
Mediona. 

En el segon sector hi trobem les línies Batlle, Circumval·lació 1, les dues Rofeiques, Carme i 
Sanllehy 3. 
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Fig. 4.1 Esquema unifilar SE.Capellades 

 

És una SE. emplaçada en dos nivells. En la cota superior hi trobem l’edifici de control, el que 
es converteix en antic edifici de MT i també hi trobem el nou edifici de Mitja Tensió. 

Hi ha un petit edifici amb vestuaris i lavabos, i al costat d’aquest serà on hi trobarem 
emplaçada la SE Mòbil.  

És en el nivell inferior on hi trobem el parc de 110kV. Els 3 transformadors de potencia amb 
les seves corresponents posicions (TIs, TTs, interruptors ,seccionadors, etc.), les 2 BBCC i 
tot l’aparellatge necessari per al servei de la instal·lació. 
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Fig. 4.2 Plànol cota superior de la SE.Capellades 
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Fig. 4.3 Plànol de planta de la SE.Capellades 
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5. Avaria 

Aquest projecte té per objecte analitzar i descriure les causes per les que es va produir 
l’avaria del TR.1 110/25 kV de la SE Capellades que va ocasionar a la vegada el vessament 
d’oli de forma violenta afectant a l’aparellatge situat als voltants del TR en un radi d’uns 10 
metres. 

5.1. Dades del transformador 

Marca:    WESTINGHOUSE 

Tipus:    OA/FA 

Número:   62105 

Potencia:   40 MVA 

Tensió:    110/25 kV 

5.2. Descripció de l’incident 

Sobre les 16:23 hores del dia 6/4/2012 es va produir la caiguda d’un llamp en les proximitats 
de la SE Capellades en un suport que suporta les línies Carme, Batlle i Circumval·lació Nord 
de 25 kV. 

Per causes, que s’estan analitzant es disparen els interruptors generals de senyalització, 
comandament i protecció en el panell de serveis auxiliars de CC amb el que queda anul·lada 
la possibilitat d’obertura dels interruptors de la SE. 

L’ impacte que produeix el llamp en el parc de 25 kV provoca un incendi en ell mateix i 
l’avaria del TR.1 amb ruptura per sobrepressió interna de la membrana de la xemeneia i 
d’una borna de 25kV amb incendi explosiu de l’oli vessat a l’exterior del TR. 
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5.3. Accions realitzades 

Es procedeix a realitzar una bateria de proves completes al TR.1 per determinar l'abast de 
l'avaria mitjançant els mesuraments d'aïllament, relació de transformació, resistència de 
bobinatges i consums en buit. (veure annexos) 

Es comprova que el bobinatge de la fase V de AT està tallat i que també està avariada la 
connexió de l'enrotllament amb la borna, en la fase w de BT. 

Es procedeix a buidar tot l'oli que encara queda en el TR per fer una inspecció visual per les 
tapes de registre. 

S'observa gran quantitat de coure fos repartit per sobre del nucli i els bobinatges el que 
evidencia un o diversos cebaments en les bobines. 

Es dóna el TR per irrecuperable i es procedeix al seu desmuntatge per al seu trasllat a taller 
de reparació o a la seva retirada per a desballestament. 

Es muntarà en el seu lloc un TR procedent de la ES Vilanova. 

5.3.1 Instal·lació SE Mòbil 

S’instal·la la SE Mòbil amb la següent proposta d’esquema: 

 

Fig. 5.3.1.1 Esquema d’instal·lació de la SE. Mòbil 
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5.3.2 Seguiment dels treballs realitzats 

6 d’abril: 

1.- Inici de la recuperació del mercat per xarxa MT amb ponts oberts i instal·lació de dos 
grups electrògens. 

2.- Creació de la zona protegida 

3.- Inici trasllat de la SE Mòbil 

4.- Instal·lació GE a la SE, per a alimentar els serveis auxiliars 

5.- Primera avaluació de danys 

 

7 d’abril: 

1.- Alimentació completa del mercat de la SE.Capellades (4:42h) 

2.- Trasllat de la SE Mòbil i inici de la instal·lació 

3.- Informes preliminars de subestacions, proteccions, centre de control i xarxa MT 

4.- Comprovació de l’estat del TR2, essent correcte. 

5.- Reparació del 90% de les averies de xarxa MT, s’han realitzat amb un total de 33 
persones dels equips addicionals d’Emte, Cobra, Alupu i SEMI. 

6.- Inici dels treballs d’adequació L/Rofeiva, L/Circunv. Sud y Acoblament 

7.- Realització de l’enllaç entre L/Carme i L/Rofeica 

 

8 d’abril: 

1.- Reparació al 95% de les averies de xarxa MT. 

2.- Inici estesa cables a cel·les mòbils. 

3.- Adequació provisional i parcial d’un sector de les barres 301, que permet recuperar el 
TR2, acoblament amb les barres 302-304 i les cel·les de línia Rofeica i Circunv Sud. 
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Aquesta configuració provisional permetrà (fins la posta en servei de les cel·les mòbils) 
cobrir l’N-1 de transformació, alimentar els serveis auxiliars (actualment es fa amb GE) i 
l’evacuació de la cogeneració Rofeica. 

Es proposa que el sector (B301) s’alimenti del TR2, i el TR3 atempta l’alimentació de les 
barres 303-304, sense tancar l’interruptor del “remonte” entre ambdós parcs, d’aquesta 
forma es minimitza possibles incidències en el sector a precari de la B301. 

Es preveu que el dia 9 entri en explotació aquest sector. 

Un cop instal·lades les cel·les mòbils el sector B301 no estarà operatiu. 

 

9 d’abril: 

1.- Error de maniobra en els treballs de reposició. Inicialment afecta a 14 mil clients, 14 
minuts després es recupera tot el mercat. Queda afectada la cel·la de “remonte” 323 que 
s’ha de reparar. 

2.- En servei la barra 301, alimentada pel TR2 i les L/Rofeica i L/Circunv.sud i Remonte amb 
la B304. 

3.- Finalitzats els treballs provisionals de reparació de la xarxa MT i l’enllaç de la L/Rofeica 
amb la L/Carme. 

5.4. Causes de l’avaria 

La causa última de l'avaria com s'ha dit és la caiguda d'un llamp en les línies de 25 kV a 
poca distància de la SE. 

Segons dades del Servei Meteorològic, es tractà de tres descàrregues successives:  

16:23h 233,8 kA; 16:25h 189,8 kA; 16,27h 57,4 kA (s’interpreta que són valors de cresta). 

Van ser derivats a terra per un parallamps auto vàlvula que va resultar inutilitzat. 

El sistema de posta a terra (malla de terres) és únic per a tots els elements de la subestació i 
la seva resistència òhmica era de l’ordre de 0,20 Ω. 

Per tant, la descàrrega a terra de les indicades corrents, va motivar unes elevacions 
momentànies de potencial, de l’ordre de: 
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0,2 x 233,8 = 48,7 kV 

0,2 x 189,8 = 37,9 kV 

0,2 x 57,4 = 11,5 kV 

El neutre secundari BT del transformador de serveis auxiliars i l’armari o armaris del 
rectificador, estaven connectats a la terra general. 

Els circuits de corrent continua, estaven totalment aïllats de terra. 

Les elevacions de potencial del sistema de terra es varen transmetre als elements 
connectats a la mateixa, entre altres el neutre secundari BT del transformador de serveis 
auxiliars, armaris del rectificador i circuits de corrent continua. 

En el rectificador es van transmetre, per una part als armaris i per l’altra a la línea 
d’alimentació procedent del secundari BT del transformador de serveis auxiliars. 

Es pot veure que no va motivar cap diferència de potencial entre el rectificador i el seu 
armari. 

Tampoc hi va haver diferència de potencial entre els conductors de sortida de corrent 
continua del rectificador i terra. 

Per tant, no hi van haver corrents entre la xarxa de conductors DC (corrent contínua) i terra, 
que fessin disparar l’interruptor 2. 

De totes formes, hi ha l’evidència del pas de corrent elevada per l’interruptor 1 que va 
resultar inutilitzat per arc elèctric en l’interior. Aquest interruptor estava connectat a les 
mateixes barres de l’altre l’interruptor 2. 

Hi ha també l’evidència de l’obertura de l’interruptor 2 que va deixar sense alimentació 
auxiliar DC al parc de 25 kV. 

Davant d’aquesta contradicció, la hipòtesis que es considera és la ruptura o interrupció de la 
connexió a terra del neutre secundari BT del transformador de serveis auxiliars. 

En aquest cas, l’elevació de potencial no es va transmetre al secundari del transformador, i 
per tant, tampoc al rectificador ni a les sortides DC. 

Hi va haver doncs una diferència de potencial entre la xarxa de conductors DC i els armaris, 
que va donar lloc a corrents capacitives suficientment elevades per, d’una banda avariar 
l’interruptor 1, i per altra, provocar l’obertura de l’interruptor 2. 
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Això provoca la caiguda dels interruptors generals de corrent continu amb el que els 
interruptors d'aquesta línia i tots els altres de la instal·lació no poden maniobrar. 

La sobretensió del llamp provoca curtcircuits a l'edifici de 25 kV i un incendi tot això 
repercuteix en el TR.1 que ha d'alimentar aquest defecte durant un temps excessiu. 

La circulació de gran intensitat pels bobinatges provoca defecte en la fase V de AT i en la w 
de BT això deriva en una sobrepressió interna en el TR que acaba rebentant la membrana 
de la xemeneia d'alleujament i el trencament de la borna de la fase w de 25 kV per tots dos 
llocs surt expulsat a pressió oli calent que s'incendia en una bola de foc que crema els 
voltants del TR. 

Els moviments dels cables de 25 kV per efectes electrodinàmics trenquen també la borna de 
la fase w de la bobina de posada a terra abocant-se també oli d'aquesta. 

5.5. Fotografies 

 

Fig. 5.5.1. Vista TR1 
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Fig. 5.5.2. PTN1 borna trencada 

 

 

Fig. 5.5.3. Detall borna trencada Fase w 
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Fig. 5.5.4. Cremades en cables i auto vàlvules 25 kV 

 

 

Fig. 5.5.5. Cremades en jàssera i auto vàlvules 110 kV 
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6. Execució 

6.1. Planificació 

Per a poder portar un bon control de les feines i seguiment dels treballs, és necessari 
elaborar un Planning d’obra amb previsions de durades i càrregues de treball. 

Des de l’ inici de l’obra que es fa una proposta, i pot ser que es vagi modificant en funció de 
l’evolució i els imprevistos.  

Aquest és el que finalment es va complir, per el que és sobre el qual treballarem i 
descriurem l’avanç d’obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6.1.1 Planificació d’obra 
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6.2. Llançament 

El 28 de juny de 2012 es fa la reunió de llançament a la SE Capellades. 

Els assistents són ENDESA com a propietari de la instal·lació, ITC-2 com a enginyeria i 
SPARK IBERICA com a empresa contractista. A continuació es descriuen els punts 
comentats en la visita a la instal·lació: 

6.2.1. Cubet transformador i PTN 

Es realitza ampliació del cubet existent per a albergar l’antic TR-10 de la SE Vilanova. 

El cubet està dissenyat per a un trafo aproximat de 80Tn (trafo en cubet veí), el trafo 
recuperat té un pes de 119Tn, es realitzarà un reforç al cubet existent per a assegurar que 
suporta el nou trafo. 

6.2.2. Estructures i aparellatge afectat per l’incendi 

Es retirarà l’estructura metàl·lica per a la MT, i el pòrtic de subjecció de la posició (estructura 
horitzontal i suport dret, vist en front trafo). S’instal·laran noves estructures per a substituir a 
les afectades. 

Es substituiran les autovàlvules d’ AT i es mantindrà l’interruptor d ’AT que existeix. 

6.2.3. Ampliació dipòsit d’oli 

Es comprova que el dipòsit actual té capacitat per a cobrir 1,3 vegades el volum màxim del 
nou trafo. Amb el que és no és necessari realitzar cap actuació sobre el mateix. 

6.2.4. Caixes centralitzadores posició TR1 y TR2 

Es realitzaran les cimentacions corresponents per a col·locar dues caixes centralitzadores 
tipus. 

6.2.5. Actuacions Edifici MT 

El nou parc seran cabines DB 36 kV MESA NETAS-2, i es preveurà l’estructura 
normalitzada per al suport de les mateixes. Amb aquesta opció l’estructura del parc actual 
serà diferent a la del nou. Sectoritzar edifici, soterrani i sala MT. Com a conseqüència de la 
sectorització de l’edifici la impulsió i l’extracció de la ventilació forçada del soterrani queda 
incomplerta, amb el que es fan necessàries noves obertures per a refer els circuits 
d’impulsió i extracció. 
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Els cables del nou trafo entraran per la galeria actual, costat edifici parc exterior. Per a evitar 
portar la potencia (TR1, TR2) amb les línies de distribució es decideix, entrar les línies per el 
costat oposat a la galeria de cables. Amb el que s’haurà d’adaptar l’edifici per a tal fi. 

6.2.6. Nova Bateria Condensadors 

S’instal·larà na BCE compacta ABB Empak amb interruptor. L’actual BCE no és vàlida al no 
disposar de l’automàtic. 

6.2.7. Control i protecció 

Es retiraran les mànegues del parc afectat per l’incendi fins a la remota, abans de realitza la 
migració de la mateixa. S’instal·laran nous batidors normalitzats amb les corresponents 
caixes de centralització. TR1 i TR2. 

S’instal·larà un concentrador de Fibra Òptica en l’edifici de MT, per a recollir el Telecontrol 
del nou parc. 

Es realitzarà la migració de la Remota. 

6.3. Entrega projectes: electromecànic, obra civil i control 

Les dates d’entrega dels projectes són les següents: 

 Els projectes de Legalitzacions i previs d’enginyeria són entregats la setmana del 2 
de juliol. 

 El projecte d’Obra civil s’entrega el 31 de Juliol. 

 El projecte Electromecànic s’entregarà també el 31 de Juliol. 

 El projecte de Control i protecció se’n farà entrega el 3 d’Agost. 

L’enginyeria ITC-2 dóna una còpia a EDE, una altra al contractista d’execució SPARK i una 
altra per a la SE, que é son s’anotaran els possibles canvis o modificacions que vagin 
sorgint, per a després poder fer l’As-Built i poder tenir una documentació fiable i real de la 
instal·lació. 
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6.4. Treballs previs 

Els treballs previs comencen el mes de juliol i es fan durant el període d’estiu. 

Es desmunten els embarrats del TR1, tot l’aparellatge cremat, amb l’ajuda d’una plataforma 
articulada i una bastida de fibra de carboni. 

Totes les estructures desmuntades son residus que es porten al magatzem de gestió de 
residus que l’àrea d’ EDE Manresa té a la SE. Congost. És allí on els gestiona el propi client. 

També s’aprofita per a començar a estendre cable de control des de l’edifici on hi haurà els 
armaris fins al TR1 i també en al cas de les cabines. L’enginyeria ha avançat les tirades, els 
metratges i les localitzacions per tal de poder anar treballant. 

6.5. Obra civil 

És a finals del mes de setembre quan s’inicien els treballs d’Obra Civil. 

La mateixa enginyeria fa entrega del projecte amb els amidaments corresponents, d’acord 
amb el barem d’ EDE. 

És llavors quan Spark treu a licitar aquesta petita obra i es concursa fixant una k de barem, 
és a dir, es certificarà segons mesures realitzades, però el preu vindrà acordat per la k que 
fixi el subcontractista.  

Hi ha 3 empreses que valoren els treballs: Construcciones Abizanda, Construccions CINT i 
COSINFO, essent aquesta última l’ adjudicada amb una k=0,92. 

És llavors, quan es comença amb la reforma del cubet del trafo i paral·lelament amb 
l’excavació de la rasa per on passarà el nou recorregut de les línies de MT. 

6.5.1. Cubet trafo 

S’amplia el cubet del trafo i s’adapta per a que pugui suportar el nou trafo que vindrà de la 
SE Vilanova. Es refan els murets perimetrals i la llosa principal, es pinta amb pintura 
impermeable, fent el pendent i canalitzacions necessàries per a si hi hagués  un vessament 
d’oli anés a desembocar al dipòsit. Aquest últim no es modifica ja que té capacitat suficient 
per a albergar tot l’oli del nou trafo. 
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Fig. 6.5.1.1 Plànol actuació cubet planta 
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Es reforça l’estructura amb un suport metàl·lic entre carrileres, fixat amb ancoratge químic. 

Es tenen en compte els tubulars a connectar amb la canal de cables de control. 

 

Fig. 6.5.1.2 Plànol actuació cubet perfil 
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Fig. 6.5.1.3 Reforma cubet trafo 1 

 

6.5.2. Rasa MT 

Amb la finalitat de sectoritzar l’edifici de MT en dues parts, es fan entrar els cables de MT 
per a l’altra banda de l’edifici. És a dir, no s’aprofita ni l’entrada ni la canal prevista per a una 
possible ampliació, ja que si hi hagués un incendi en l’antic sector, així s’evitaria que es 
propagués el foc a través dels cables. És per això que es canvia l’orientació i ara entraran 
els cables per la part davantera de l’edifici. És quan s’ha d’obrir una gran rasa i s’ha de picar 
el vial. És farà un tram entubat per a la resistència al pas de vehicles, fins a desembocar a 
una arqueta. Des de l’arqueta, passant per darrera l’edifici de vestuaris, fins a l’altre vial serà 
sense entubar; i tot el tram per sota el vial fins a l’arqueta del límit de la subestació, tornarà a 
anar entubat. 
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Fig. 6.5.2.1 Plànol traça de la rasa MT 
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Degut al poc espai que hi ha entre el mur de delimitació de la SE i l’edifici existent de 
vestuaris, s’ha de fer un pas en dues files, 4 ternes en una capa i 4 ternes en una altra 
superior. La resta de recorregut van les 8 ternes del cable de 630 de Cu en una sola fila. 

 

Fig. 6.5.2.2 Excavació entrada cables a l’edifici MT 

 

Fig. 6.5.2.3 Excavació entrada cables a l’edifici MT 
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Fig. 6.5.2.4 Estesa cable MT 

 

6.5.3. Canal cables potencia 

Els cables corresponents als TR1 i TR2 aniran de l’edifici de MT fins al parc de 110kV a 
través d’una canal de cables de formigó. Sortiran doncs per la part posterior de l’edifici i 
arribaran als trafos per un tros de canal existent i una altra prolongació que es construirà in 
situ. 
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És un treball difícil, degut a la peculiaritat del terreny. Ens trobem amb una terra molt dura i 
amb roca, fet pel qual s’ha de picar manualment, ja que al estar molt a prop del parc de 110 
kV i del TR1, no es pot permetre cap despreniment. 

 

Fig. 6.5.3.1 Construcció canal in situ 

 

6.5.4. Sectorització edifici 

Per a la correcta sectorització de l’edifici, es divideix en dos sectors mitjançant un tancament 
de panell prefabricat, tant a la planta superior com a la inferior. Es col·loquen unes portes 
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tallafocs d’una fulla al soterrani i de dues fulles a la planta pis. Es pinten de color blau i 
vermell segons el sentit de sortida i les parets també es pinten amb pintura ignífuga. 

Es col·loquen unes comportes tallafocs de les entrades i sortides dels conductes d’impulsió i 
retorn de l’aire condicionat, entre un sector i un altre. 

Es col·loquen 2 aparells d’aire condicionat al nou sector. 

6.6. Electromecànic 

Tota l’estructura metàl·lica que envolta al TR1 s’ha de subministrar de nou, ja que va quedar 
afectada per l’ incendi i com ja hem explicat, va ser desmuntada i gestionada com a residu. 

Per tant, refem tota la biga del pòrtic d’ AT del TR1, i tota l’estructura de la sortida de BT del 
trafo. 

Pel que fa el nou aparellatge, no es tornen a muntar els TI ’s de la posició del TR1, fins que 
el trafo estigui col·locat correctament al seu lloc, ja que el trafo és massa gran i no passa pel 
vial. Per tant, el muntatge dels TI ’s serà posterior al muntatge del trafo. 

Es substitueixen les autovàlvules i els mateixos TI ’s, essent material estratègic d’aportació 
del client. El seccionador i el TT del trafo també són reemplaçats. 

 

Fig. 6.6.1 Muntatge TI ’s 
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De la mateixa forma que amb l’obra civil, també es demanen 3 ofertes per al 
subministrament de les estructures. Que han de ser fabricades amb acer i posteriorment 
galvanitzades. Els proveïdors a ofertar varen ser Promeva7, Mopesa i Dicome, essent 
aquest últim l’adjudicatari amb un preu d’1,7 €/kg. 

El muntatge el fa Spark Iberica amb una cistella articulada i una bastida de fibra de carboni.  

 

Fig. 6.6.2 Muntatge part BT trafo1 
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6.7. Transformador de potència 

El muntatge del nou transformador és fet per l’equip d’especialistes tant d’ EDE com d’ 

Spark. 

El nou trafo és procedent de SE. Vilanova, on hi ha hagut reformes i s’ha pogut re ubicar. Es 

tracta d’un Siemens fabricat a Cornellà (Indústria Elèctrica Catalana), que abans de SE. 

Vilanova havia estat ubicat a l’antiga central tèrmica de Badalona. 

6.7.1. Característiques del transformador 

TR-1 de S.E. CAPELLADES 100/25,6 kV (42,5/42,5 MVA) Yd11 

REGULADOR: 27 tomes; toma Max.= 117040 (Ucc=13,3%); toma Inter.= 100.000 

(Uc=12,6%); toma min.=82.960 (Ucc=12,2%); temps Max. canvi tomes= 7 seg; UConsigna= 

25,5 kV 

Scc30 min (110kV)= 1.848 MVA; Scc10 min (110kV)= 1.181 MVA 

 

Fig. 6.7.1.1 Placa característiques trafo 1 
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Taula de característiques del Transformador: 

Territori Catalunya 

Nom complet instal·lació Capellades 

Número de transformador 
(associat a la instal·lació) 

1 

Fabricant transformador SIEMENS 

Número de sèrie T31807 

Debanats accessibles 2 

Tensions assignades (kV)     1U 100 kV; 2U 25,6 kV; 3U NA kV 

Potencies assignades (MVA)  1S 42,5 MVA; 2S 42,5 MVA; 3S NA 

MVA            

Comandament interruptor(es) vs. 
debanat 

Dev. 1 Tripolar 

Dev. 2 Tripolar 

Dev. 3 NA 

Topologia parc vs. debanat DEV1  Barra simple 

DEV2  Doble barra 

DEV3  NA 

Grup connexió vs. debanat 

 

DEV1 Y 

DEV2:d angle horari: 11 

DEV3  NA; angle horari:NA  

Tensions de curtcircuit 
(percentuals). S’indica potència 
base considerada.  

  21 DEVDEVuCC 9,95 %; baseS 30MVA 

  31 DEVDEVuCC NA %; baseS  NA MVA 
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  32 DEVDEVuCC NA %; baseS NA MVA 

Relació TT/I DEV1 400 A /5 A 

DEV2  NA A / NA A; TOROIDAL2000A /  5A 

DEV3  NA A / NA A; TOROIDALNA A / NA A 

Relació TT/T DEV1 NA / 3 kV ÷NA / 3 V 

DEV2 27500 / 3 kV ÷110 / 3 V 

DEV3 NA / 3 kV ÷NA / 3 V 

 

El transformador es porta desmuntat des de SE. Vilanova fins a SE.Capellades, on s’han 

d’adaptar les rodes a l’ample de via de la SE. 

 Distancia transversal entre 

cares internes de via 

Distancia longitudinal entre 

cares internes de via 

FECSA 3350 mm 1674 mm 

ENHER 2970 mm 1674 mm 

HECSA 2495 mm 1674 mm 

SEGRE 2495 mm 1674 mm 

Un cop col·locat el transformador al seu lloc, es munten els radiadors, ventiladors, bornes, 

CTC i es fa el canvi de totes les juntes. També es neteja, es prepara la superfície, es 

sanegen els possibles òxids, s’aplica una capa d’imprimació i dos capes d’acabat . El color 

de l’acabat serà gris corresponent al RAL 7030. 

S’omple d’oli i es filtra, es revisa el CTC i comandament i finalment, es fan les proves d’estat 

i protocol PES. 
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6.7.2. Oli 

L’oli utilitzat és oli mineral no inhibit, sense mescles de productes de síntesis, tals com 

alquibenzens o similars, i ha de complir les condicions establertes en la norma UNE 21320. 

El fabricant proposa el tipus d’oli a utilitzar, havent d’obtenir la conformitat  d’ Endesa 

distribució per a la seva utilització. 

També es fan les proves corresponents a l’oli: 

Segons el laboratori d’assaigs els valors de les característiques físiques, químiques com 

elèctriques de l’oli han d’estar compresos entre aquests límits: 

 

Fig. 6.7.2.1 Taula valors límit assaig físico-química 
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Els trafos tipus 1 son els de 220kV, els de tipus 2 són de 110kV de menys de 30 anys i els 

de tipus 3 són de 110kV d’antiguitat superior als 30 anys (aquest és el nostre cas). 

Els resultats de les proves de l’oli són els següents: 

Rigidesa (kV/cm) = 81  

Tangent Delta = 0,0115 

Contingut H2O (ppm) = 6 

Acidesa (mg KOH/g) = 0,056 

La rigidesa és elevada, però es dóna per vàlida. La resta de paràmetres es troben dins dels 

límits permesos. 

 

 

 

Fig. 6.7.2.2 Evolució en el temps de les diferents proves de l’oli en el transformador. 
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6.7.3. Proves d’estat 

En les proves d’estat es comprova l’aïllament, la relació i la resistència: 

Aïllament : 

Es comprova l’aïllament entre fases ( AT-M, MT-M, BT-M, AT-M, AT-BT,MT-BT) a una 

tensió de 5000V amb un Megger. 

Relació: 

Es mesura la relació de tensions en el buit amb un pont de relació i a cada fase. 

Podem dir que les mesures són correctes, si es corresponen amb les teòriques segons la 

posició de commutació. 

En la primera posició, podrem dir que les mesures són correctes si són:  

117.040
√3

6.400
= 10,57 

En aquest cas ho donem com a bo ja que mesurem 10,54. 

Resistència: 

Pel que fa la resistència, es mesura amb un Pont de Thomson. Haurem de comprovar que 

no hi hagi diferències grans entre els valors de les tres fases i que entre una posició i la 

següent, els salts entre valors siguin similars per a cada canvi de posició. 
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Fig. 6.7.3.1 Proves trafo 1 
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6.7.4. Protocols de posta en servei 

L’equip de Proteccions i telecontrol completa els protocols de posta en servei entregats pel 

client Endesa Distribució.  

Els treballs consten de: 

 Verificació de la protecció diferencial de fases 

 Comprovació de la sobreintensitat 

 Verificació de la imatge tèrmica 

 Comprovació de freqüència 

 Càlcul de paràmetres a introduir en el protocol Reg-D 

 Comprovació de telemesures 

 Comprovació i bolcat d’ajustos. 

S’adjunten els protocols del trafo en els annexos. 

 

Fig. 6.7.4.1 Trafo 1 
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6.8. Control 

Pel que fa les Proteccions del TR1: 

Es bloquen els ajustos a les proteccions: Kainos, Reg D, Ret 670 i t 60; es fan les proves a 
les proteccions: RET670 (funció diferencial), RET670 (funcions sobreintensitat), T60 (funció 
diferencial) i T60 (funcions de sobreintensitat). Es comproven els paràmetres i es fan proves 
de disparo; es bloquen les senyals i es configuren els oscil·los en la RET670 i T60. 

En la complementació dels protocols de proves es detallen les proves funcionals; s’adjunten 
en els annexos.  

6.9. Ampliació del parc MESA 

Per al muntatge de les noves cabines s’ha de refer tota l’estructura metàl·lica de 
recolzament de les mateixes. Com que l’entrada dels cables és per la part frontal de 
l’edifici, canvia totalment de la previsió que s’havia deixat feta de bon principi. És per això 
que s’ha de tirar endavant la bancada que les suporta. S’aprofiten les mateixes bigues i 
les xapes metàl·liques; simplement es tallen i es re col·loquen tal i com mostra la figura. 
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Fig. 6.9.1 Plànol planta nou edifici MT 

 

A la planta soterrani es munten totes les estructures de suport a l’entrada de cables de cada 
cabina. Són collades al terra amb taco químic i els forats són perforats in situ per a una 
major precisió en el muntatge. 
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Fig. 6.9.2 Estesa cable MT dins de l’edifici 

 

És la setmana del 5 de novembre quan MESA ve a fer el muntatge de les cabines. El mateix 
proveïdor subministra i munta les cel·les. Són el model NTAS2, les quals ja incorporen els 
TIs, TTs i porten les proteccions també integrades. Són ells mateixos qui les ajusten i les 
programen; doncs és el mateix fabricant qui dóna una garantia de muntatge. 

En total són 15 cabines; Unió de Barres 303, Unió de Barres 304, Mediona, Trafo 1, Batlle, 
Circumval·lació Nord, Rofeica, Trafo 2, Circumval·lació Sud, Carme, Sanllehy 3, Mesura, 
Acoblament , BC1 i SSAA 1.  

Són es cel·les de trafo les que porten els TT’ s i per això tenen una motxilla darrera que fa 
que siguin més allargades. 
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Fig. 6.9.3 Plànol planta edifici MT 
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7. Pla de Seguretat i Salut 

És necessària l’elaboració d’un Pla de Seguretat i Salut per a descriure les tècniques de 
Protecció i Higiene, en els treballs de substitució del transformador de 110/25 kV i del nou 
sector de barres de 25 kV en l’edifici existent a la SE Capellades. Aquest PSS és elaborat 
pel departament de prevenció de l’empresa Spark Ibérica, S.A.U. 

7.1. Objectius 

Amb el Pla de Seguretat i Salut es pretén aconseguir els següents objectius: 

 
 Establir les normes de seguretat i salut aplicables durant les obres, segons es 

desprenen de la normativa espanyola en vigor en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat Industrial. 

 Especificar les normes de seguretat i salut aplicables durant les obres, segons es 
desprenen de normes, codis, i pràctiques de reconeguda solvència, en aquells casos 
en els que no existeixi normativa espanyola reconeguda en vigor al respecte. 

 Crear l’organització necessària per a que les obres es desenvolupin en unes 
condiciones de seguretat i salut que evitin o minimitzin la possibilitat d’accidents. 

7.2. Afectació 

El Pla de Seguretat afecta a tots els treballadors de l’empresa Spark Ibèrica, S.A.U i als 
subcontractistes i treballadors autònoms que la mateixa utilitzi en els treballs per els que ha 
estat contractada. 

7.3. Treballadors 

En la realització de l’obra, Spark Ibérica, S.A.U certifica que no contractarà treballadors de 
E.T.T.’s. 

Tots els treballadors que Spark Ibérica, S.A.U emplaci a l’obra seran informats del risc, tant 
de la seva activitat com d’altres que es desenvolupin, així com de les mesures preventives a 
aplicar, anomenant un responsable de Seguretat a Obra qui entre d’altres coses i missions, 
tindrà l’obligació de comprovar el compliment de les normes contingudes en el Pla per part 
dels treballadors. 
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Es fixa a 10 persones, el màxim nombre de treballadors a l’obra. 

La mà d’obra directa prevista la componen treballadors amb els següents oficis: 

 Cap d’obra 

 Paleta 

 Gruista i maquinista 

 Peó 

La mà d’obra indirecta estarà composta per: 
 Cap d’obra 

 Tècnic d’execució/Control de qualitat/Seguretat 

 Encarregat 

7.4. Maquinària 

La maquinaria i els medis auxiliars més significatius que es preveuen utilitzar per a 
l’execució dels treballs son: 

 Excavadora 

 Camió de bolquet 

 Camió ploma 
 Martell pneumàtic 

 Serra circular 

 Camió formigonera 

7.5. Formació 

Tots els treballadors abans de l’ inici dels treballs, hauran de tenir realitzada la formació en 
P.R.L no obstant, una vegada estigui llançada l’activitat i quan el personal previst estigui 
present a l’obra, el Tècnic de Seguretat de SPARK IBERICA S.A.U. amb el recurs preventiu 
i el cap d’obra, convocarà una sessió de formació indicant lloc, data, durada i relació de 
temes a tractar. Es convidarà al Coordinador de Seguretat. 

7.6. Acta diària 

Cada dia abans de l’ inici dels treballs el Cap de Treball, realitzarà l’Acta Diària d’Inici de 
Tasca, on s’hi contemplarà l’abast del treball a realitzar, identificant els riscos bàsics elèctrics 
i d’altura. A més s’haurà de descriure les accions per a minimitzar aquests riscos. 
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7.7. Organigrama de prevenció 

 

 

Fig. 7.7.1 Organigrama de prevenció 

 

 

S’anomenarà el Recurs Preventiu durant els treballs de muntatge electromecànics. 

S’exigirà la presencia de Recurs preventiu quan: 

 Es desenvolupin treballs amb riscos especials 

 Es desenvolupin activitats o processos que es reglamentin com perilloses o amb 
riscos especials 

 Es requereixi la seva presencia per a vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra i comprovar la seva eficàcia. 
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Són recurs preventiu: 

 Un o varis treballadors designats 

 Un o varis treballadors del servei de prevenció propi 

 Un o varis membres del servei de prevenció aliè 

 Qualsevol treballador assignat per l’empresa diferent als anteriors amb formació 
preventiva (com a mínim nivell basic). 

 Els recursos tindran capacitat, medis i ser suficient numero per a vigilar el 
compliment de es activitats preventives.  

 Els recursos romandran en el centre de treball mentre es mantingui la situació. 

7.8. Senyalització 

La senyalització en l'obra, és complexa i la més variada, havent-se de parlar de diversos 
tipus de senyalització segons característiques de base com són: 

1) Per la localització dels senyals o missatges: 

 Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, 
anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill addicional 
d'una obra. I senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat i el que és intern 
o extern a la mateixa. 

 Senyalització interna. Per a percepció des de l'àmbit intern del centre del treball, amb 
independència de si el senyal està col·locat dins o fora de l'obra. 

2) Per l'horari o tipus de visibilitat: 

 Senyalització diürna. Es basa en l'aprofitament de la llum solar, mostrant panells, 
banderoles vermelles, bandes blanques o vermelles, triangles, tanques, etc. 

 Senyalització nocturna. Mancant la llum diürna, es poden utilitzar els mateixos 
senyals diürns però buscant la seva visibilitat mitjançant llum artificial. 
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3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els següents 
tipus de senyalització: 

 Senyalització visual. Es compon sobre la base de la forma, el color i els esquemes a 
percebre visualment. Els senyals de tràfic són un bon exemple. 

 Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol 
utilitzar-se en vehicles o màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon. 

 Senyalització olfactòria. Consisteix a addicionar un producte d'olor característica a 
gasos inodors perillosos. Per exemple una fuita de butà que és inodor es percep per 
l'olor del component addicionat prèviament. 

 Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles tous amb els quals s'ensopega avisant 
d'altres perills majors, Per exemple cordills, baranes, etc. 

Les zones de treball estaran separades de les zones de circulació, segons les necessitats 
de l'obra a cada moment. Per realitzar la separació de les mateixes se senyalitzaran 
degudament amb cartells indicatius, marques vials i/o abalisament. 

7.9. Gestió de Residus 

Els residus que es produeixin en l'obra s'emmagatzemaran en contenidors degudament 
separats segons el tipus de residu, per exemple, paper i cartró, enderrocs,… Quan els 
contenidors es trobin gairebé plens s'ordenarà la recollida del mateix i el canvi de contenidor. 
Hi haurà una persona responsable de la gestió de residus dels contenidors de l'obra. 

Es disposaran de contenidors especials per a les substàncies tòxiques i perilloses i els 
productes químics degudament separats i senyalitzats i se'ls donarà posteriorment el 
tractament adequat, encarregant la recollida a una empresa especialitzada. Es complirà la 
normativa vigent per al seu magatzematge, utilització i tractament de cada tipus de residus. 

Abans del començament dels treballs (en la mesura dels possible) i regularment es lliurarà a 
la coordinadora de seguretat i salut el llistat d'aquests residus, el gestor autoritzat i els rebuts 
de lliurament. Aquestes operacions es realitzaran mensualment, si la coordinadora de 
seguretat i salut no expressa el seu desig que es realitzi d'una altra forma. 

Igual que s'ha indicat en els punts anteriors, hi haurà una persona designada responsable 
de les gestió dels residus, aquesta persona tindrà els coneixements adequats per realitzar 
aquestes funcions. Aquest responsable serà nomenat formalment, on s'inclouran les 
funcions, i hauran d'acceptar el nomenament tant l'empresa com el treballador. 
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7.10.  Adhesions 

Quan es vagi a realitza una activitat no contemplada en el Pla de Seguretat i Salut o es vagi 
a utilitzar un producte o equip que anyada un risc no contemplat en el Pla de Seguretat i 
Salut, es deurà realitzar un annex al Pla de Seguretat la numeració de la qual serà 
correlativa i en el qual es farà constar la data de la realització del mateix. 

Aquest annex es deurà fer lliurament al Coordinador per a la seva aprovació si escau i 
seguidament s'inclourà en el Pla de Seguretat i es divulgarà a totes les Empreses i 
Treballadors afectats. 
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8. ESTUDI ECONÒMIC 

El programa de gestió intern d’ SPARK IBERICA, és l’aplicació anomenada Quartzi. És 
utilitzat per tot el grup Vinci i reporta a l’empresa en funció de l’evolució i la previsió de  
costos. 

A l’ inici del projecte es crea un centre de cost associat a un número. En el cas de 
Capellades és el CC: 11226. Es fa un pressupost inicial, normalment en funció dels 
amidaments que facilita enginyeria; s’estudia quina serà la venda i quins seran els costos: 
hores d’operatiu, de tècnic d’obra i de responsable de projecte. Cost dels materials, 
subcontractació, lloguers de maquinària, … El cost d’imputació del programa ja té repercutit 
la part corresponent a les despeses generals; és a dir, tot el que correspon al lloguer de les 
oficines, el personal no funcional: administratius, comptables, directius,…tot aquell personal 
que no imputa hores en els projectes en els quals treballa. 

En el cas de Capellades, es va fer un pressupost inicial que no ha correspost amb la realitat. 
Es va pensar de fer una primera fase i així desglossar-ho en tres, però finalment, per a 
facilitar la gestió es va decidir englobar-ho tot en un sol centre de cost. 

La facturació total ascendeix a 373.048,76 , mentre que el cost total és de 353.433,02€. Per 

tant, al tancament del centre de cost (un cop està tot facturat i tot certificat), podem dir que el 
benefici és del 5%. 

8.1. Estudi de Costos 

En aquest cas s’han imputat 2.893 hores d’operatiu, que són resultat de 4 operaris x 4,5 
mesos en els que s’ha estat treballant a l’obra. Tenint en compte que s’ha treballat de dilluns 
a divendres, 8 hores al dia. 

Pel que fa les hores de responsable de projecte, la resultant de treballar en el projecte un dia 
a la setmana durant quasi 4 mesos , són 122 hores. 

Cal tenir en compte que al ser jornada de 8 hores matí i tarda, s’abona també el concepte de 
mitja dieta, que correspon al dinar que es fa fora de casa, en aquets cas que s’està 
desplaçat. 
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Fig. 8.1.1 Detall dels imports 
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Pel que fa a la compra de material i subcontractació, veiem que el cost total és de 
206.081,73€, que es desglossa de la següent forma: 

 

Fig. 8.1.2 Detall de subcontractació i compra de materials 

 

Anomenem i classifiquem alguns dels imports més rellevants: 

Lloguer de maquinària, transport I material com bastides i caseta d’obra: 

 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.: 744,60€  

 GRUAS Y TRANSPORTES CABA, S.L.: 1.078,00€ 

 HUNE RENTAL, S.L.: 6.671,33€ 

 JUAN MANUEL VERA GALEA: 420,00 € 
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 TERMISER SERVICIOS INTEGRALES S.L.: 2.201,07€   

 TRANSPORTES Y SERVICIOS MERIDA ESTEO S.L: 5.848,45€ 

Subcontractació d’Obra Civil: 

 COSINFO, S.L.: 90.063,68€ 

Subministrament i muntatge d’estructures metàl·liques: 

 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE MATER 12.180,55€   

 PROMEVA 7 METALES DEL VALLES, S.L. 3.635,05€   

Subministrament de material elèctric o per al muntatge: 

 FERRETERIA ACAB INDUSTRIAL, S.A. 665,82€   

 FERRETERIA MARANGES S.A. 19,36€ 

 GUERIN, S.A. 73,44€   

 HILTI ESPAÑOLA, S.A. 798,58€   

 METALCO, S.A.U. 496,58€   

 PRODUCTOS ELECTRICOS, S.L. 282,17€   

 SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES ANT 32.923,92€ 

 TECNOHM, S.A. 30.993,25€     

Proves de rigidesa de cables: 

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIAL 1.250,00€  

Prova de Pas i contacte: 

 TUV Rheinland Iberica Inspection, Certif 300,00€ 

En la despesa de Compres I subcontractació es pot veure com s’hi apliquen la part 
corresponent a les despeses generals sobre compres i les despeses generals sobre 
subcontractació, que com hem comentat, són per a fer front al cost de la part funcional de 
l’empresa. 

També hi ha part dels lloguers que el mateix departament de compres fa constar en l’apartat 
lloguer de material extern. 
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La despesa financera, era d’un 2% durant l’any 2012, i d’un 2,5% en el 2013, dels costos 
entremitjos. Correspon a l’ interès que s’ha d’abonar per al préstec de l’ import corresponent 
al cost, del qual hem disposat per a executar l’obra. 

En aquest tipus de finançament, tenint en compte que els marges de les petites obres no 
són molt elevats, s’ha de procurar facturar externament quan abans millor. Tot el temps en 
que tinguem el cost imputat i no tinguem la facturació que el cobreixi, haurem d’abonar el 
2,5% mensual del descobert. Fet que, si el marge no és el suficientment gran, se’ns menjarà 
el benefici del projecte. 

És per tant, que s’ha de conscienciar el client de la nostra metodologia de treball i del nostre 
sistema de costos, ja que sinó aquesta feina deixa de ser un negoci. 

8.2. Certificacions emeses i facturació 

El total de la facturació externa per part del client (EDE), ascendeix a 373.048,76€. 

S’han anat fent certificacions parcials durant el transcurs de l’obra, pel motiu que s’ha 
anomenat abans, s’ha de cobrir el cost executat, per a no tenir una despesa financera 
elevada i ajudar al resultat del projecte. 

A continuació s’adjunta el detall de totes les certificacions emeses i aprovades pel client: 

 

Fig. 8.2.1 Detall de facturació externa 
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8.3. Metodologia de certificació. Barem. 

La metodologia a l’hora de certificar entre l’empresa SPARK IBERICA, i el seu client Endesa 
Distribució Elèctrica , és a través del Barem. 

El Barem és una classificació detallada de tot el que és possible executar en una obra de 
Subestacions elèctriques, on hi apareix el detall del preu de venda desglossat en material i 
mà d’obra (subministrament i muntatge). 

En veiem un exemple: 

 

Fig. 8.3.1 Taula barem de subestacions 

 

En el cas de la unitat EB3100, Construcción arqueta 80x80x80 cm para recogida de aceite, 
ens detalla el preu total d’una unitat, que és de 480,81€. On 192,32€ corresponen a material 
i 288,49€ a mà d’obra.  

En el barem hi son definits tots els tipus de feines i treballs, està classificat per apartats i 
anomenat per unitats de barem i classificats per UUCC (unitats constructives). 
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Els diferents apartats o seccions del barem són: 

8.3.1. Enginyeria de subestacions: 

Estudis/Projectes/Enginyeria de potencia 

Es confeccionaran els projectes segons: 

 Estàndard d'enginyeria corresponent a cada posició.  

 Plego de condicions generals i especificacions tècniques de la propietat. 

 S'hauran de lliurar fins a 7 còpies en paper i una en suport. 

Projectes/Enginyeria de control, protecció i telecontrol i Enginyeria de control i 
protecció per a substitucions 

Es confeccionaran els projectes segons: 

 Procediment per a la confecció de projectes de control i protecció, NZC001.  

 Estàndard d'enginyeria corresponent a cada posició.  

 Plego de condicions generals per al subministrament de projectes de control i 
protecció.  

 En el cas d'instal·lacions amb SICOP, es considerarà inclosa en cadascuna de les 
unitats d'enginyeria, la configuració de les UCP. 

 En acabar l'obra, haurà de lliurar-se actualitzada tota la informació del projecte 
executat.  

 S'hauran de lliurar 4 còpies en paper (2 en format A3 i 2 en A4) i una en suport 
informàtic. 

Tràmits previs per a subestacions 

Seguiment obres i muntatges 

 

 



Reforma subestació elèctrica Capellades. TR1 i MT.  Pàg. 69 

 

8.3.2. Obra civil parc 

 Moviment de terres/Excavació/Farciments 

 Encofrats/Formigonats 

 Canalitzacions/Arquets per a pas de cables 

 Canalitzacions de fluids 

 Vials 

 Tancaments i murs de protecció 

 Conjunts constructius parc 

8.3.3. Obra civil edificis 

 Manobres 

 Paviments 

 Forjats i cobertes 

 Revestiments 

 Impermeabilitzacions/Aïllaments 

 Fontaneria/Sanejament i evacuació 

 Fusteria/Vidrieria/Pintures 

 Conjunts constructius edificis 

 Estructures prefabricades de formigó per a edificació 
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8.3.4. Muntatge/Desmuntatge potència 

 Red de terres SE 

 Estructures/Xapa/Reixes 

 Enfangats/Desmuntatge i muntatge (cables) 

 Enfangats (tubs i platines) 

 Enfangats (peces de connexió) 

 Aparellatge (TM, Bobines de bloqueig i seccionadors) 

 Aparellatge (parallamps, interruptors i resta) 

 Cables de potència 

8.3.5. Muntatge/Substitucions control/Protecció/Telecontrol 

 Muntatge posicions completes control i protecció 

 Muntatge d’armaris 

 Muntatge/Substitució proteccions 

 Muntatge/Substitució (control auxiliar) 

 Muntatge/Substitució (telecontrol) 

8.3.6. Manteniment potència 

 Maniobres i descàrrecs SE 

 Revisions SE/Reglamentàries 

 Revisions predictives SE 

 Revisió posicions SE 

 Revisió equips SE 

 Adequacions/Correccions SE 
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 Moviment/P.E.S de transformadors SE 

 Complements de revisió SE 

 TET en subestacions 

 Manteniment especialitzat en transformadors 

8.3.7. Manteniment Control/Protecció/Telecontrol 

 Revisió equips proteccions 

 Revisió funcions control auxiliar 

 Revisió proteccions i telecontrol posició 

 Revisions telecontrol 

 Adequar/Corregir ajustaments proteccions 

 Adequar/Corregir proteccions i telecontrol 

8.3.8. Comuns subestació 

 Serveis auxiliars 

 Tubs (PVC/Acer/Flexibles) 

 Safates 

 Estès cables de control/Telecontrol 

 Estès cables BT 

 Embornat de cables 

 Desmuntatge cables 

 Enllumenat 

 Ventilació/Climatització/Calefacció 

 Unitats vàries/Grups electrògens 

 Proteccions passives contra incendis 
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 Sistemes actius contra incendis 

 Sistemes detecció contra incendis i intrusió 

8.3.9. Adequacions vàries SE 

8.3.10. Manteniment de transformadors de potència 

8.3.11. Serveis experts PCT 

 Proves funcionals sistemes de protecció, control i telecontrol 

 Atenció averies sistema de protecció. Observació: Si i només si la Divisió no resol 
l’avaria amb els seus recursos. 

 Administració. Observació: Si i només si és actuació presencial 

 Càlculs, ajustaments i configuració 

 Gestió programa simulació de xarxes 

 Administració. Observació: Si i només si es requereix de desplaçament per a acopi 
informació anàlisis 

 Suport en plans especials 

 Estudis/Projectes/Enginyeria de control 

 Reforma posicions existents 

 Proves funcionals sistemes de telecontrol i tele accés 

 Enginyeria de sistemes de telecontrol 

 Plans especials i disseny de sistemes de telecontrol 

 Atenció averies i anàlisis dels sistemes de telecontrol 

 Treballs per administració  

 

Depenent de quin sigui el contracte acordat per a cada zona, empresa i client fixen un 
coeficient K, que multiplica per el preu de barem, serà el preu de venta. 
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La demarcació oriental està dividida en 3 zones: Vallès, Girona i Manresa; i cadascuna 
treballa amb una K concreta. 

 

 

K Vallès=1,31; K Girona=1,31; K Manresa=1,35 

En el cas de SE Capellades hem treballat a K=1,35 ja que correspon a la zona Manresa. 
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9. Mesures de tensió de pas i contacte. Mesures de 
posta a terra. 

9.1. Introducció 

TÜV Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing S.A. a petició de SPARK IBERICA 
S.A. ha realitzat les mesures de tensió de pas i contacte aplicades, a l' SE CAPELLADES, 
segons s'especifica en la Instrucció Tècnica Complementària MIE RAT 13 del Reglament 
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació. Reial decret 3.275/1982 del 12 de novembre, B.O.I. núm. 288 de 
data 1 de desembre d i 1982. 

9.2. Procés de mesura 

D’acord amb la MIE RAT – 13, en la seva modificació de l'ordre 47 d'Ordre de 27 de 
novembre de 1987 que per la qual s'actualitzen les instruccions tècniques complementàries 
MIE-RAT 13 i 14, s'empren fonts d'alimentació de potència adequada per simular el defecte, 
de manera que la corrent injectada sigui suficientment alta, a fi d'evitar que les mesures 
quedin falsejades com a conseqüència de corrents vagabundes o paràsites circulants pel 
terreny. 

Conseqüentment, i tret que s'empri un mètode d'assaig que elimini l'efecte d'aquestes 
corrents paràsites, per exemple, mètode d'inversió de la polaritat, es procura que la intensitat 
injectada sigui de l'ordre de l'1 per 100 del corrent per la qual ha estat dimensionada la 
instal·lació, en qualsevol cas no inferior a 50A per a centrals i subestacions i 5A per a 
centres de transformació. 

Per a les presents proves s'utilitza l'Equip EL MEU 3295, que garanteix l'eliminació de 
l'efecte dels corrents paràsites de la instal·lació. 

9.2.1. Mesura 

Durant la mesura s'introdueix a terra un corrent de prova a través d'una pica auxiliar. La 
resistència de la pica auxiliar ha de ser el més baixa possible per introduir un corrent de 
prova elevat. La resistència es pot reduir mitjançant l'ús de vàries piques en paral·lel o d'un 
sistema de terra auxiliar com la pica auxiliar. Un corrent elevat millora la immunitat enfront 
dels corrents de terra paràsita. 
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9.2.2. Tensió escalonada 

La mesura es realitza entre dos punts en el terreny situats a una distància d'1 metre, tal com 
es mostra en la Fig. 9.2.2.1. Els elèctrodes de mesura de 25 kg simulen els peus. La tensió 
entre les piques es mesura per mitjà d’un voltímetre amb una resistència interna d'1 kΩ que 
simula la resistència del cos humà. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.2.2.1. Mesura de la tensió escalonada 

9.2.3. Tensió de contacte 

La mesura es realitza entre una part metàl·lica accessible connectada a terra i el terreny, tal 
com es mostra en la Fig. 9.2.3.1. La tensió entre les piques també es mesura per mitjà del 
voltímetre amb una resistència interna d'1 kΩ que simula la resistència del cos humà. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.2.3.1 Mesura de la tensió de contacte 
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- Elèctrodes de mesura: 

S’utilitzen elèctrodes de 200 cm2 de superfície que exerceixen sobre el terreny una força no 
inferior a 250 N. 

- Aparells de mesura utilitzats: 

a) Transformador d’intensitat per a aplicar la corrent d’assaig: 

Fabricant: METREL 

Mode: MI3295M 

Nº Equip: 5230 

Data de calibració: 11/02/2013 

b) Voltímetre per mesurar les Tensions de Pas i Contacte registrades: 

Fabricant: METREL 

Mode: MI3295S 

Nº Equip: 5230 

Data de calibració: 11/02/2013 

c) Comprovador de resistència a terra: 

Fabricant: METREL 

Mode: MI3295M 

Nº Equip: 5230 

Data de calibració: 11/02/2013 

- Dades facilitades pel client: 

Intensitat màxima de falta a terra: 6.198x0,7 = 4.339 A. Equip ajustat a 4,4 ca 

Temps previst d'eliminació del defecte: 0,5 s 
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- Càlcul de tensions aplicades, mesura de Tensió Escalonada i de Contacte: 

Les mesures es realitzen aplicant el mètode de Mesura de Tensió Escalonada i de Contacte, 
consistint en el filtrat digital del senyal de tensió percebuda pel mesurador portàtil en el punt 
de mesura. S'utilitza com a corrent d'assaig un senyal sinodal a 55Hz. L'equip mesura utilitza 
en els seus càlculs només les mesures de tensió generades a 55Hz sense tenir en compte 
les tensions generades a altres freqüències. És per això que està classificat i certificat com 
un mètode d'assaig que elimina els efectes d'aquestes corrents paràsites.  

Es realitzen les mesures puntuals de tensions escalonades de pas i de contacte aplicant la 
Intensitat que correspon en cada instal·lació i simulant una resistència de 1.000Ω entre 
elèctrodes de pas i entre elèctrodes de pas i contacte. Puntualment es realitzen mesures de 
diferencial de tensió entre possibles contactes de l'home amb dues masses metàl·liques 
susceptibles de diferencial de potencial. 

- Càlcul de tensions màximes admissibles: 

Els valors obtinguts en les mesures de tensió realitzades han de ser inferiors als màxims 
admissibles que prescriuen la MIE RAT 13 en el punt 1.1 i que es determinen de la següent 
forma: 

Vca = k t n 

Vpa = 10k t n 

Essent:  

Vca : tensió de contacte màxima admissible 

Vpa : tensió de pas màxima admissible 

k : 72 per a temps d'eliminació del defecte inferior a 0,9 segons o 78,5 per a temps 
d'eliminació del defecte entre 0,9 i 3 segons. 

t : durada de la falta en segons (temps total des de que es produeix la falta fins que es 
dissipa per l'element de protecció). Per a temps entre 3 i 5 segons, la tensió de contacte 
admissible no ha de sobrepassar els 64 V. Per a temps superiors a 5 segons, la tensió de 
contacte admissible no serà superior a 50 V. Només en casos excepcionals justificats, no es 
consideren temps inferiors a 0,1 segons. 

n : 1 per a temps de desconnexió inferior a 0,9 segons o 0,18 per a temps de desconnexió 
entre 0,9 i 3 segons. 
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Per tant, segons dades facilitades per l’empresa instal·ladora, els valors màxims admissibles 
són: 

Vpa = 10 * 72/0,51 = 1440 V 

Vca = 72/0,51 = 144,0 V 

Com que la corrent de prova normalment només és una petita part de la major corrent de 
defecte, les tensions mesurades s’han d’ajustar a escala segons la següent equació: 

 

 

Essent: 

Vp,c,d : Tensió escalonada de pas, de contacte o diferencial calculada per a un defecte. 

UMedida : Tensió mesurada durant la prova. 

IDefecto : Corrent de terra màxima en cas de fallada. 

IGen : Corrent de prova introduïda. 

Els valors obtinguts es consideraran correctes sempre que es compleixin les següents 
expressions: 

Vp < Vpa 

Vc,d < Vca 
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9.3. Resultats 

Els resultats de l’assaig de mesura de tensions escalonades de pas i contacte s’adjunten en 
l’annex. 

A continuació es destaquen els valors màxims obtinguts en les proves: 

 

 No s’ha registrat cap punt amb valors superiors als límits. 

9.4. Resistència de posta a terra 

La mesura de la xarxa de posta a terra es realitza mitjançant la utilització de 2 piques 
auxiliars situades fora de la zona d’influència a mesura, i comprovador de resistència de 
terres (METREL MI 3295). 

Els resultats obtinguts durant la mesura de la xarxa de terra son: 

 

 Nota: No és possible separar les terres dels diferents elements. 

Nota: No és possible realitzar la mesura de terres amb el mètode de caiguda de tensió. No 
hi ha terreny uniforme per a realitzar les mesures. 

9.5. Conclusions 

Els valors obtinguts de tensions de pas i contacte, recollits en l’annex adjunt, són correctes 
d’acord amb els màxims admissibles segons el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, 
indicats en el punt 9.2 d’aquest capítol. 
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Fig. 9.5.1 Punts de mesura en la SE.Capellades 
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10. Impacte mediambiental 

Els residus obtinguts del desmuntatge tant del parc de 110kV com del parc de 25kV han 
estat gestionats pel mateix client (Endesa Distribució Elèctrica). 

Les estructures afectades per l’incendi van ser desmuntades i acopades al magatzem de 
Gestió de Residus que Endesa té a la SE. Congost. En total estem parlant de 2.320 kg de 
ferro. 

Es va seguir el mateix procediment en el cas del cable de control i de potència cremat 
procedent del parc de 25 kV. En aquest cas, 1.080 kg de coure. 

En cada ocasió s’ha omplert el val de residus corresponent, on s’especifica el tipus de residu 
i la pesada. El mateix client i un representant de l’empresa contractista van fins al magatzem 
temporal de residus que Endesa té a la SE. Congost on acrediten des d’ambdues parts la 
pesada. 

És allí on posteriorment, els diferents gestors contractats per Endesa s’encarregaran de 
processar-los. 

En el cas d’alumini, coure, ferro o diferents metalls el gestor és Ferromolins. Pel que fa la 
fusta és Somi 21 i els olis els gestiona Cator. 
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Fig. 10.1 Formulari de gestió de residus 
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Conclusions 

 

Arribats a aquest punt, un cop assolits els objectius proposats en un principi, de l’estudi i 

anàlisis realitzats poden extreure’s les següents conclusions: 

 

 La caiguda d’un llamp de més de 220 kA a la comarca de l’Anoia el 6 d’abril de 2012, 

és un fet poc habitual en el territori, sense antecedents coneguts a curt termini. Per 

tant, es pot catalogar com avaria, amb la conseqüent interrupció del subministre 

elèctric als consumidors durant unes 12 hores aproximadament. 

 El llamp provoca una sobretensió en les línies de la SE.Capellades que causa la 

caiguda de tensió de l’alimentació de la subestació. Aquesta falta s’aïlla per les 

proteccions de la SE. Pierola després d’obrir l’interruptor a SE Sta. Margarida de la L. 

Capellades.  

El cebament que produeix el llamp en el parc de 25 kV provoca un incendi en ell 

mateix i l’avaria del TR.1 amb ruptura per sobrepressió interna de la membrana de la 

xemeneia i d’una borna de 25kV amb incendi explosiu de l’oli vessat a l’exterior del 

TR. 

 S’ajusten la planificació i el pressupost als previstos. S’aconsegueix arribar a la data 

prevista inicialment, 30 novembre 2012,  amb l’execució de les feines d’obra civil, 

muntatge electromecànic, muntatge del nou transformador, cablejat de control, 

instal·lació del nou parc de cel·les 25kV i proves finals del trafo 1.  
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