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PROJECTE FINAL DE CARRERA 
 
 
 

RESUM (màxim 50 línies)  
 

 
 

L´objectiu principal del present projecte és el disseny i el càlcul elèctric 
d´una unitat d´actuació municipal que té per superfície 90.000m². En la 
superfície esmentada s´han ubicat diferents tipus de consums: blocs de 
vivendes, cases unifamiliars, una zona industrial, un C.A.P. , un col.legi, un 
poliesportiu i zones verdes.  

En el present projecte s´ha realitzat el càlcul i el dimensionat de la 
línia de mitja tensió subterrània que tindrà una morfologia del tipus 
anell, els diferents centres de transformació (de superfície,subterrani i 
d´abonat), les línies de distribució en baixa tensió i les línies de 
distribució de l´il.luminació pública amb el programa LUMCAL V2. 
La composició de les diferents parcel.les s´han dissenyat  tenint com a 
principal objectiu potenciar el caràcter docent del projecte ja que s´ha 
intentat tocar una gran varietat de temes. 
En el projecte s´ha realitzat un estudi de seguretat i satut i s´ha 
realitzat un pressupost estimat del cost total de l´obra. 
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Paraules clau (màxim 10) 
 
 
 
Electricitat 
 

Enllumenat Distribució Lluminàries 

Seguretat 
 

Transformadors Quadres Cel.les 

Xarxes 
 

Protecció 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.- XARXA DE MITJA TENSIÓ.  

1.1.- XARXA AEREA DE MITJA TENSIO (L.A.M.T) 

1.1.1.- Generalitats. 

2.1.1.- Característiques tècniques de la línia de M.T. aèrea. 

3.1.1.- Conversió aèreo-subterrànea. 

4.1.1.- Suports. 

5.1.1.- Cadenes d´aïlladors. 

6.1.1.- Ancoratges. 

7.1.1.- Grapes. 

8.1.1.- Conductor subterrani. 

9.1.1.- Plaques de senyalització. 

10.1.1.- Parallamps. 

11.1.1.- Interruptor-seccionador. 

12.1.1.- Cimentacions. 

13.1.1.- .Posada a terra. 

2.1.- XARXA SUBTERRANIA DE M.T. 

1.2.1.- Generalitats. 

2.2.1.- Característiques tècniques del conductor. 

3.2.1.- Traçat de les rases i estesa dels conductors de les línies de M.T i B.T. 

1.1.2.- Generalitats. 

2.1.2.- Encreuaments,paral.lelismes i proximitats. 

3.1.2.- Obertura de rases. 

4.2.1.- Construcció de tubs formigonats. 

5.2.1.- Estesa de cables. 

6.2.1.- Estesa de tubs. 

7.2.1.- Tapat i compactat. 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 6 - 
 

 

 

8.2.1.- Enumeració de les diferents rases. 

9.2.1.- Terminals. 

3.1.- CENTRES DE TRANSFORMACIO. 

1.3.1.- Generalitats. 

2.3.1.- Centres PFU. 

3.3.1.- Centres PFS. 

4.3.1.- Centre de Mesura (CM) d´abonat. 

4.1.2.- Generalitats. 

5.1.2.- .Característiques elèctriques dels elements de potència. 

6.1.2.- Cables de M.T. d´entrada. 

7.1.2.- Nivells d´aïllament de l áparellatge i corrent de curtcircuit en M.T. pels CM. 

8.1.2.- Cel.les M.T. del centre de mesura. 

9.1.2.- Interruptor automàtic. 

10.1.2.- .Seccionador frontera. 

11.1.2.- Elements de l´equip de mesura. 

12.1.2.- Comptadors d´energia. 

13.1.2.- Connexionat. 

14.1.2.- Regletes de verificació. 

15.1.2.- Enllumenat del CM. 

16.1.2.- Sistemes de protecció en els CM. 

4.1.- UBICACIO C.T. 

5.1.- CASETES PREFABRICADES ORMAZABAL. 

1.5.1.- .Generalitats. 

2.5.1.- .Estructures de superfície PFU-5 I PFU-3. 

3.5.1.- Reixes de ventilació. 

4.5.1.- Portes i tapes d´accés. 

5.5.1.- Estructura soterrada PFS-V. 
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6.5.1.- .Solera i pavimentació. 

17.1.2.- Ventilació. 

18.1.2.- .Pantalles de protecció. 

19.1.2.- .Enllumenat dels centres PFU i PFS-V. 

20.1.2.- Senyalització. 

21.1.2.- Recollida d´oli. 

6.1.- SISTEMA CGM (CEL.LES SF6). 

1.6.1.- Descripció de les cel.les SF6. 

2.6.1.- Dimensionat de l´embarrat. 

3.6.1.- SISTEMA CGM (CEL.LES SF6). 

7.1.- TRANSFORMADORS UTILITZATS EN ELS  C.T. 

1.7.1.- Transformadors de potència(Generalitats). 

2.7.1.- Transformador de potència 630kVA. 

3.7.1.- Transformador de potència 400Kva. 

4.7.1.- .Transformadors de mesura (TT i TI). 

8.1.- PONTS DE M.T. 

9.1.- PONTS DE B.T. 

10.1.- QUADRES DE  DISTRIBUCIO. 

1.10.1.- Generalitats. 

2.10.1.- Posada a terra. 

22.1.2.- (PFU-3,PFU-5,PFS-V) 

23.1.2.- C.M. 

11.1.- XARXA SUBTERRANIA DE  B.T. 

1.11.1.- .Generalitats. 

2.11.1.- Característiques tècniques del conductor. 

3.11.1.- Previsió de càrregues. 

12.1.- SORTIDES DE  B.T.  
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13.1.- TRAÇATS DE LES LINIES B.T. 

1.13.1.- .Elements que constitueixen la xarxa de baixa tensió. 

2.13.1.- Quadres de distribució instal.lats dins dels C.T. 

3.13.1.- Caixes de distribució urbana (C.D.U.). 

4.13.1.- .Centres de protecció i mesura per urbanitzacions (C.P.M.) 

5.13.1.- .Caixes de seccionament (C.S.). 

6.13.1.- Caixes generals de protecció (C.G.P.). 

7.13.1.- Esquema TT. 

8.13.1.- Elements costitutius de la xarxa. 

9.13.1.- Grups electrògens. 

14.1.- ENLLUMENAT PÚBLIC. 

1.14.1.- Característiques elèctriques de la xarxa. 

2.14.1.- .Tipus de zones a il.luminar. 

3.14.1.- Normativa aplicable. 

4.14.1.- .Potències i xarxa subterrània. 

5.14.1.- Conductors. 

6.14.1.- Traçat de les línies. 

7.14.1.- Canalitzacions. 

8.14.1.- Arquetes. 

9.14.1.- Carrers i parcel.les a il.luminar. 

10.14.1.- Luminàries utilizades i característiques principals. 

11.14.1.- Zones verdes. 

12.14.1.- Zona industrial. 

13.14.1.- Cases unifamiliars. 

14.14.1.- Blocs amb vivendes. 

15.14.1.- Pista de futbol sala. 

16.14.1.- Columnes utilitzades. 
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24.1.2.- Pista de futbol sala. 

25.1.2.- Disposició de les luminàries. .Il.luminacions utilitzades. 

26.1.2.- Vapor de sodi d´alta pressió. 

27.1.2.- Vapor de mercuri. 

28.1.2.- .Fluorescents. 

29.1.2.- Posta a terra. 

30.1.2.- Connexió a terra. 

31.1.2.- Protecció de l´instal.lació. 

32.1.2.- Sobreintensitats. 

33.1.2.- Contactes directes i indirectes. 

34.1.2.- Quadre de comandament,mesura i protecció. 

35.1.2.- .Característiques dels quadres utilitzats. 

36.1.2.- Estabilitzador reductor de fluxe ARESTAT. 

37.1.2.- Funcionament del estabilitzador reductor de fluxe. 

38.1.2.- Estalvi energètic anual per kw instal.lat. 

39.1.2.- Caixa general de protecció. 

40.1.2.- .Encesa i apagada del enllumenat públic. 

41.1.2.- Tarifes aplicades. 

MEMÒRIA DE CÀLCUL  

1.- PREVISIO DE POTENCIES. 

15.1.- DIRECTRIUS. 

16.1.- POTENCIES TOTALS A INSTAL.LAR EN CADA  C.T. 

17.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº1. 

18.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº2. 

19.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº3 

20.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº4 

21.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº5 
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22.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIÓ Nº6. 

2.- XARXA SUBTERRANIA DE MITJA TENSIO. 

2.1.- CALCUL DE LA XARXA SUBTERRANIA DE M.T. 

1.2.1.- El.lecció del conductor. 

2.2.1.- Corrent de curtcircuit. 

3.2.1.- Caigudes de tensió. 

3.1.- CALCULS EN EL C.T. PFU-3 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 630kVA. 

1.3.1.- Intensitat de mitja tensió. 

2.3.1.- Intensitat de baixa tensió. 

3.3.1.- Càlcul de les corrents de curtcircuit. 

4.3.1.- Sistema de ventilació en el PFU-3. 

4.1.- CALCULS EN EL C.T. PFU-5 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 400kVA. 

1.4.1.- .Intensitat de mitja tensió. 

2.4.1.- .Intensitat de baixa tensió. 

3.4.1.- Càlcul de les corrents de curtcircuit. 

4.4.1.- Càlcul en el costat de B.T. 

5.4.1.- Sistema de ventilació en el PFU-5. 

5.1.- CALCULS EN ELS PFS-V I PFU-5 AMB 2 TRANSFORMADORS DE 630kVA . 

1.5.1.- .Intensitat de mitja tensió. 

2.5.1.- Intensitat de baixa tensió. 

3.5.1.- .Càlcul de les corrents de curtcircuit. 

6.1.- SISTEMA DE VENTILACIO EN EL PFU-5 AMB 2 TRANSFORMAD ORS DE 630kVA. 

1.6.1.-  Sistema de ventilació en el PFS-V. 

7.1.- INSTAL.LACIO I POSTA A TERRA EN ELS CENTRES PFU-3,P FU-5 i PFS-V. 

1.7.1.- .Disseny preliminar de l´instal.lació de posada a terra PFU-3. 

2.7.1.- .Intensitat de defecte i resistència màxima. 

3.7.1.- Sistema de terres de protecció. 
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4.7.1.- .Sistema de terres de servei. 

5.7.1.- .Tensió de pas a l´exterior. 

6.7.1.- Tensió de pas i de contacte a l´interior. 

7.7.1.- Tensions màximes admissibles. 

8.7.1.- .Tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació. 

9.7.1.- Tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació. 

10.7.1.- Tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació. 

11.7.1.- Distàncies entre circuits. 

12.7.1.- Taula PaT. 

13.7.1.- .Disseny preliminar de l´instal.lació de posada a terra PFU-5. 

14.7.1.- Intensitat de defecte i resistència màxima. 

15.7.1.- Sistema de terres de protecció. 

16.7.1.- Sistema de terres de servei. 

17.7.1.- Tensió de pas a l´exterior. 

18.7.1.- Tensió de pas i de contacte a l´interior. 

19.7.1.- Tensions màximes admissibles. 

20.7.1.- .Tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació. 

21.7.1.- Tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació. 

22.7.1.- .Tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació. 

23.7.1.- Distàncies entre circuits. 

24.7.1.- Taula PaT. 

25.7.1.- .Disseny preliminar de l´instal.lació de posada a terra PFS-V. 

26.7.1.- Intensitat de defecte i resistència màxima. 

27.7.1.- Sistema de terres de protecció. 

28.7.1.- .Sistema de terres de servei. 

29.7.1.- Tensió de pas a l´exterior. 

30.7.1.- Tensió de pas i de contacte a l´interior. 
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31.7.1.- .Tensions màximes admissibles. 

32.7.1.- Tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació. 

33.7.1.- .Tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació. 

34.7.1.- Tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació. 

35.7.1.- Distàncies entre circuits. 

36.7.1.- .Taula PaT. 

8.1.-    XARXA SUBTERRANIA DE BAIXA TENSIO 

1.8.1.- Generalitats en el càlcul de la secció de la Xarxa Subterrània de Baixa tensió. 

2.8.1.- Càlcul de la secció. 

3.8.1.- Caigudes de tensió. 

4.8.1.- Saturació de les línies. 

5.8.1.- Curt circuit en B.T. 

6.8.1.- Taules de les sortides dels quadres dels centres de transformació de B.T.( Intensitat 
màxima,caiguda de tensió i curtcircuit). 

9.1.- CALCUL ELECTRIC DE L´ENLLUMENAT PUBLIC. 

1.9.1.- .Característiques de la xarxa. 

2.9.1.- Intensitat calculada. 

3.9.1.- Caiguda de tensió. 

4.9.1.- .Curtcircuit. 

5.9.1.- Sistema de terres. 

6.9.1.- Distribució de potències i lluminàries als quadres de comandament. 

7.9.1.- Estudi lumínic dels carrers. 

42.1.2.- Il.luminació carrer Passarell. 

43.1.2.- Il.luminació carrer Pol (parcel.les A i B)  

44.1.2.- Il.luminació carrer Molí Nou  (parcel.les A i B)  

45.1.2.- Il.luminació Rda de les Illes  (parcel.les B,C,E,H)  

46.1.2.- Il.luminació carrer Tramuntana  (parcel.les C,D,F)  

47.1.2.- .Il.luminació carrer Collsuspina  (parcel.les D,F,G). 
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48.1.2.- Il.luminació carrer Joan Maragall  (parcel.les E,H,K). 

49.1.2.- .Il.luminació Rda de les Illes   (parcel.les F,I,G,J). 

50.1.2.- .Il.luminació carrer Arbonés   (parcel.les H,I,J). 

51.1.2.- .Il.luminació Camí Font   (parcel.les I , J). 

52.1.2.- .Il.luminació Camí Ral de Vic  (parcel.les J,L,M,N). 

53.1.2.- Il.luminació carrer Pol   (parcel.les O,K,P,Q). 

54.1.2.- Il.luminació carrer Enric Morera   (parcel.les P,L,M,S,R). 

55.1.2.- .Il.luminació carrer Joan Maragall   (parcel.les L,P). 

56.1.2.- Il.luminació carrer Torres i Bages   (parcel.les M,N ). 

57.1.2.- .Il.luminació carrer Jaume Balmes   (parcel.les M,N,S,T ). 

58.1.2.- .Il.luminació carrer Joan Maragall  (parcel.les R,S ). 

59.1.2.- Il.luminació carrer Villarrubia   (parcel.les S,T ). 

60.1.2.- .Il.luminació zones verdes  (parcel.les C,O,T ). 

61.1.2.- Il.luminació zona esportiva  (pista de basquet 20x40metres). 

PLEC DE CONDICIONS 

3.- CONDICIONS GENERALS.  

10.1.- Descripció. 

11.1.- Introducció. 

12.1.- Normes i reglaments. 

13.1.- Materials. 

14.1.- Execució de les obres. 

15.1.- Desenvolupament i interpretació del projecte. 

16.1.- Obres complementàries. 

17.1.- Modificacions. 

18.1.- Obra defectuosa. 

19.1.- Medis auxiliars. 

20.1.- Conservació de les obres. 
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21.1.- Recepció de les obres. 

22.1.- Pagaments. 

4.- CONDICIONS ADMINISTRATIVES. 

23.1.- Contracte. 

24.1.- Rescissió del contracte. 

25.1.- Concurs i adjudicación. 

26.1.- .Suspensió dels treballs. 

27.1.- Timbrament de la factura. 

28.1.- Condicions generals. 

5.- CONDICIONS FACULTATIVES  

29.1.- Normes a seguir. 

30.1.- Material i equipaments 

6.- CONDICIONS ECONOMIQUES. 

31.1.- Fiança i Termini de garantia. 

32.1.- Clàusules financeres. 

7.- CONDICIONS TECNIQUES. 

33.1.- Objecte. 

34.1.- Obres a realitzar. 

35.1.- Descripció del sistema. 

36.1.- Objecte. 

37.1.- Obres a realitzar. 

38.1.- Descripció del sistema. 

39.1.- Tipus de protecció. 

1.39.1.- Tipus aïllament. 

2.39.1.- Proteccions contra descàrregues elèctriques. 

3.39.1.- Protecció contra contactes indirectes. 

4.39.1.- Protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues. 
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5.39.1.- Condicions de sel.lectivitat. 

40.1.- Condicions dels conductors. 

1.40.1.- Instal.lació dels cables. 

2.40.1.- Instal.lació de cables sota tub. 

3.40.1.- Caixes de protecció. 

41.1.- Connexió a terra. 

42.1.- Unitats d’obra civil. 

43.1.- Moviment de terres. 

44.1.- Estructures 

1.44.1.- Estructures de formigó 

45.1.- Instal.lacions d’escomeses. 

46.1.- Enllumenat 

SEGURETAT I SALUT  

8.- PREVENCIO DE RISCOS LABORALS  

47.1.- Introducció 

48.1.- Drets i obligacions 

1.48.1.- Dret a la protecció enfront als riscos laborals 

2.48.1.- Principis de l’acció preventiva 

3.48.1.- Evaluació dels riscos 

4.48.1.- Equips de treball i mitjans de protecció 

5.48.1.-  Informació, consulta i participació dels teballadors. 

6.48.1.- Mesures d’emergència 

7.48.1.- Risc greu i inminent 

8.48.1.- Vigilància de la salut 

9.48.1.- Documentació 

10.48.1.- Coordinació d’activitats empresarials. 

11.48.1.- Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
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12.48.1.- Protecció de la maternitat. 

13.48.1.- Protecció dels menors. 

14.48.1.-  Relacions de treball temporals, de duració determinada i en empreses de treball 
temporal. 

15.48.1.- Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

16.48.1.- Protecció i prevenció de riscos professionals. 

17.48.1.- Serveis de prevenció 

49.1.- Consulta i participació dels treballadors 

1.49.1.-  Consulta dels treballadors 

2.49.1.- Drets de participació i representació 

3.49.1.- Delegatsde prevenció 

50.1.- Diposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball 

1.50.1.- Introducció 

2.50.1.- Obligació general de l’empresari 

3.50.1.- Introducció 

4.50.1.- Obligació general de l’empresari 

51.1.- .Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball. 

52.1.-  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils. 

53.1.-  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per elevació de càrregues. 

54.1.- Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de terres i 
maquinària pesada en general. 

55.1.- Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina 

56.1.- .Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

57.1.- Estudi de seguretat i salut 

1.57.1.- Memòria 

2.57.1.-  Riscos més freqüents 

3.57.1.-  Mesures preventives de carácter general. 

4.57.1.- Mesures preventives de carácter particular de cada ofici. 
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58.1.- Disposicions específiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

1.58.1.- Plec de condicions 

PRESSUPOST 

CONCLUSIONS 

1.- CONCLUSIONS : PROJECTE I PERSONALS  

BIBLIOGRAFIA  

1.- REFERENCIES BIBLIOGRAFIQUES  

2.- REFERENCIES WEB 
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1.- XARXA DE MITJA TENSIÓ.  

1.1.- XARXA AEREA DE MITJA TENSIO (L.A.M.T) 

1.1.1.- Generalitats. 

La línia de mitja tensió que s´intercepta és aèrea de tensió  25kV i amb una freqüència de 50Hz. Esta 
formada per tres conductors d´alumini amb secció de 54,6mm² respectivament. 

2.1.1.- Característiques tècniques de la línia de M.T. aèrea. 

Designació UNE..........................................................................................LA-56 

Secció total...................................................................................................54,6 mm² 

Diàmetre.......................................................................................................9,45 mm 

Composició (fils Al/Ac)...............................................................................6+1 (3,15 diàmetre) 

Càrrega de ruptura........................................................................................1640daN 

Mòdul d´elasticitat........................................................................................7900daN/ mm². 

Coeficient de dilatació linial.........................................................................19,1ºCx10-6 

Pes propi ......................................................................................................0,19Kg/m 

Resistència elèctrica a 20ºC..........................................................................0,6136Ω/Km 

Corrent màxim admissible.............................................................................197A. 

 
3.1.1.- Conversió aèreo-subterrànea. 

Es realitzarà una conversió aèreo-subterrànea. La conversió partirà de la línia aèrea de mitja tensió fins el 
C.T.1 i es realitzarà la connexió amb anell tancat mitjançant la cel.la de línia del centre de transformació 
1. La línia de mitja tensió partirà de la línia aèrea de 25kV ,es realitzarà la conversió aereosubterrànea, la 
línia anirà distribuïnt l´energia pels diferents CT  i del darrer centre de transformació nº 6 sortirà la línia 
cap el CT nº 1 per realitzar el tancament de la línia en anell tancat. 
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                                                                             Figura 1.0.-Conversió aer eosubterrània. 

 

4.1.1.- Suports. 

L´unió entre la línia aèrea i la línia soterrada es farà mitjançant una conversió aereosubterrània  en una 
torre metàl.lica.Segons R.L.A.T. art. 12 els conductors es fixaran mitjançant aïlladors i els  cables de terra 
aniran fixats de manera directa a les estructures dels suports.La torre serà de gelosia amb cabota 
prismàtica de secció quadrada de 510mm de costat, d´acord amb la GE AND001.La torre estarà formada 
per tres parts diferents: cap, trams intermedis i trams d´ancoratge.Els suports seran de xapa metàl.lica i 
formats per perfils d´acer laminat, unit amb cargols i galvanitzats per inmersió en calent i compliran el 
art.12.2. del R.L.A.T.  i la norma GE AND004.Aquest suport portarà una senyalització de risc elèctric 
(alta tensió). 

5.1.1.- Cadenes d´aïlladors. 

Cada conductor aèri estarà fixat al conjunt de la torre mitjançant aquestes cadenes d´ancoratges. Estan 
composades per la barra autoportant aïllant, de fibra de vidre impregnada amb resina, el recobriment 
protector que configura les aletes, de goma silicona i finalment les ferramentes d´acoblament, d´acer 
galvanitzat. 
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                                                                                   Figura 1.1.-Cadena d´aïlladors. 

Les característiques dels elements que formen les cadenes d´ancoratge són: 

- barres autoportants aïllants del tipus U40 BS de vidre templat. 

-1 rotula llarga i curta del tipus R 11P 

-1 Grapa d´ancoratge tipus GA-2 

Les característiques tècniques dels aïlladors seran: 

-Carga de ruptura 4000kg 

-Diàmetre màxim 175mm 

-Longitud de la línia de fuita 260mm 

-Longitud de l´aïllador 0,15m 

-Pes de l´aïllador 1,65kg 
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6.1.1.- Ancoratges. 

Els ancoratges utilitzats per la formació de les cadenes d´aïlladors seran de pas 11 i s´ajustaran a les 
recomenacions UNESA 6617 i les característiques i assaigs hauran de complir la norma UNE 2106. 

7.1.1.- Grapes. 

Les grapes per a la subjecció del cable seran d´amarrament del tipus GA 2. 

 

 

Figura 1.2.-Grapes de sujecció. 

8.1.1.- Conductor subterrani. 

El cable subterrani quan puji per la torre anirà protegit per un tub d´acer galvanitzat o aïllant amb grau de 
protecció contra danys mecànics no inferior a IK10 segons norma UNE-EN 50102,el qual s´empotrarà a 
la cimentació  del suport que sobresortirà per sobre del nivell del terreny un mínim de 2,5m. 

En el tub s´ubicaran les tres fases i el seu diàmetre interior no serà inferior a 1,5 vegades a la terna de 
mesura mínima de 11cm. El tub anirà agafat al castillet amb brides, dues cada 0,80m. 
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9.1.1.- Plaques de senyalització. 

El suport portarà una placa de senyalització de risc elèctric amb la tensió assignada en kV i el número de 
suport. La placa anirà situada una alçada de 3m. 

10.1.1.- Parallamps. 

Segons la norma UNE-EN 60099 les característiques del parallamps a instal.lar seràn les següents: 

Intensitat nominal de descàrrega.....................................................................10kA. 

Tensió de servei continu................................................................... ..............24,4kV. 

Tensió residual (onda 8/20µs a 10kA..............................................................96kV 

Marge de protecció..........................................................................................>80% 

Tipus d´aïllament.............................................................................................Polimèric. 

Línia de fuita.................................................................................................. 1320mm 

Intensitat de descàrrega de llarga duració......................................................250A/2000 µs 

Característiques tensió-temps........................................................................30kV durant 1000s 

Els parallamps protegiran la línia contra  sobretensions. Aquests s´instal.laran fixats a la pròpia estructura 
i sempre per sota dels conductors de línia. Es procurarà que la connexió entre el parallamps i el terminal 
del conductor sigui el més curt possible. Quan s´instal.lin a la línia es procurarà que no suposin un perill 
per l´avifauna.Els terminals de terra dels parallamps es connectaran directament a les pantalles 
metàl.liques dels cables i entre si mitjançant una connexió el més curta possible i sense curves 
pronunciades.Instal.larem parallamps de la marca Iberica del tipus PDV 100 amb intensitat nominal de 
descàrrega 10kA ref 214224-CVBC. 

 

 
Figura 1.3.-Parallamps.  
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Descripció: Parallamps de mitja tensió per línies de distribució, introduït el 1986 a USA com a primer 
parallamps no ceràmic. La base-zocal aïllant esta feta per resistir radiacions ultravioleta e incorpora un 
desconnectador.L´envolcall esta fet de base polimèrica realitzat a base d´aleació de silicona que té 
millores pel que fa al pes.Com a avantatges pel que fa al envolcall cal destacar la seva resistència als 
climes extrems (desèrtics o àrtics). 

Els parallamps PDV-100 pesen menys que els de porcellana el que implica menys costos de transport i 
més fàcils de manejar. 

11.1.1.- Interruptor-seccionador. 

La connexió del cable subterrani amb la línia aèrea serà seccionable ja que uneix un centre de 
transformació amb aquesta. 

S´utilitzarà un interruptor-seccionador autopneumàtic vasculant . Aquests interruptors-seccionadors 
automàtics són elements de maniobra que tenen per missió establir o interrompre el pas de corrent per un 
circuit. Utilitzen una bufada d´aire a pressió per extinguir ràpidament l´arc elèctric produït. L´aire es 
comprimeix en el mateix interruptor. 

12.1.1.- Cimentacions. 

El suport es recolçarà amb una base de formigó en masa H-200. Les dimensiones vindràn donades segons 
norma UNESA. 

13.1.1.- .Posada a terra. 

La conversió aereosubterrània es realitza amb una torre de gelosia aprop del c/ Joaquim Sala. El suport 
està a la vora d´una via de la urbanització i té caràcter de pública concurrència llavors la posta a terra es 
realitzarà en anell tancat o malla de coure de 50mm² de secció, enterrat al voltant del empotrament del 
suport a 1 metre de distància de les arestes del macís de la  cimentació o de la superfície exterior del 
suport si no hi ha macís i a 0,5 metres de profunditat.  La línia del terra , que connecta l´electrode de posta 
a terra amb els diferents elements que han d´esta connectats a ella es farà mitjançant cable de coure de 
50mm² de secció, protegit amb tub PVC  de 28,3mm de diàmetre. 

L´electrode posta a terra utilitzat serà del tipus 30-30/5-42 i estarà format per 4 piques d´acer recobert de 
coure de 2 metres de longitut i 14mm de diàmetre segons RU6501F. Aquestes piques aniran clavades 
verticalment en el terreny i la part superior estarà a una profunditat de 0,50m. 

 A l´anell se li connectaran  4 piques d´acord amb la norma UNE 21056 de 2 metres de longitud, 14 mm 
de diàmetre i 300µm de gruix de recobriment de coure, clavades a terra. 

Les piques es connectaràn a l´anell per obtenir els valors reglamentaris de la resistència a terra, la qual no 
sobrepassarà els 20Ω.El suport es connectarà a terra segons el  Art.12 apartat número 6  i l´Art 24 del 
reglament d´alta tensió. 

El càlcul de la posada a terra es farà segons la publicació “Mètodes de càlcul i projecte d´instal.lacions de 
posada a terra per a centres de transformació connectats a xarxes de 2º categoria d´UNESA.L´estructura 
metàl.lica dels suports es connectarà a terra. Totes les ferramentes auxiliars, així com el terra dels 
parallamps es connectaran a una línia general de terra que a la vegada estarà connectada a l´anell de 
posada a terra. 
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2.1.- XARXA SUBTERRANIA DE M.T. 

1.2.1.- Generalitats. 

El traçat de la línia de mitja tensió constarà de set trams formant una connexió en anell o bucle tancat. 
S´ha adoptat aquesta distribució degut a la possibilitat d´alimentar en qualsevol moment un centre averiat, 
ja que aquests estan alimentats per dos punts. 

Tram1. Des de la línia aèrea fins el C.T.1.(conversió aèreo-subterrània) que constarà de 100m. 

Tram2. C.T.1 a C.T.3 que constarà de 114,5m. 

Tram3. C.T.3 a C.T.2. que constarà de 94,21m. 

Tram4. C.T.2 a C.T.6. que constarà de 73,6m. 

Tram5. C.T.6 a C.T.4. que constarà de 43,61m. 

Tram6. C.T.4. a C.T.5. que constarà de 243,79m. 

Tram7. C.T.5 de retorn a la cel.la de línia del CT.1 amb 389,3m. 

La disposició dels diferents trams estan reflectits als plànols adjunts. 

La línia es senyalitzarà respectant les normes municipals del poble i es determinaran les proteccions 
addients tant per les rases com els passos en els accessos en els garatges, portals etc... 

La línia estarà formada per 3 cables unipolars d´alumini de secció 240mm², de forma circular compacta, 
camp radial, amb un aïllament sec termoestable i tensió nominal 18/30kV eficasos i de clase 2 segons 
norma UNE 21022.Tensió nominal a freqüència industrial entre els conductors i la pantalla metàl.lica 
(18kV)Tensió nominal entre conductors a freqüència industrial (30kV). 

2.2.1.- Característiques tècniques del conductor. 

� Tipus                                                                

Cable de mitja tensió fins 25kV norma FECSA                                                         
25m194 aïllant sec, secció 1x240mm² 

� Material  

Alumini 

� Designació  

Cable RV  18/30kV 1x240mm² Al 

� Coberta exterior  

PVC color vermell. 

� Marques de coberta 

Aïllament pantalla i coberta tipus R o D,H,V. 
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� Tensió nominal del cable i característiques. 

25kV,secció i naturalesa del conductor,secció i pantalla.fabricant. 

� Intensitat admissible 

415A 

� Diàmetre corda 

19,5mm 

� Diàmetre exterior 

41,5mm 

� Espessor aïllant 

8mm 

� Pes aproximat 

2095kg/km 

3.2.1.- Traçat de les rases i estesa dels conductors de les línies de M.T i B.T. 

62.1.2.- Generalitats. 

Segons les normes de la companyia distribuïdora FECSA ENDESA les canalitzacions s´executaran per 
terrenys de domini públic, sota les voreres o calçades, preferentment sota les primeres i s´evitaran angles 
pronunciats.El traçat serà el més rectilini possible, paral.lel en tota la seva longitud en voreres o façanes 
dels edificis principals.La profunditat fins a la part superior del cable no serà menor de 0,80m sota vorera 
ni d´1m sota calçada. 

Sota les voreres, en les zones d´entrada i sortida de vehicles a les finques, a les quals no es prevegi el pas 
de vehicles de gran tonatge, es disposaran a dins de tubs en sec (sense formigonar). En els accessos a 
finques de vehicles de gran tonatge i en els encreuaments de la calçada, es disposaran a dins de tubs 
formigonats. 

Quan hi hagi impediments que no permetin aconseguir les profunditats esmentades, es podran reduir 
aquests paràmetres sempre i quan s´hi afegeixin proteccions mecàniques suficients segons decret 120/92. 
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63.1.2.- Encreuaments,paral.lelismes i proximitats. 

Els cables subterranis de M.T. i B.T. quan estiguin soterrats directament al terreny hauran de complir els 
següents requisits. 

 
● Encreuament amb carrers i carreteres. 

Els cables es col.locaran en tubs formigonats en tota la seva longitud amb profunditat mínima d´1 metre 
pels de M.T. i de 0,8m pels de B.T. Sempre que sigui possible l´encreuament es farà perpendicular a l´eix 
vial. 

Destaquen 7 encreuaments amb carrers que hauran d´anar en tubs formigonats. Aquests seràn: C/ Arbonés 
i Rda de les Illes ; C/ Arbonés i C/ Camí Ral de Vic ; C/ Arbonés i C/ Camí font; C/Vilarrubia i C/ Joan 
Maragall; C/ Pol i C/ Arbonés; C/ Pol i C/ Joan Maragall i finalment l´encreuament entre el C/ Pol i Rda 
de les Illes. 

 
● Encreuament amb d´altres conductors d´energia elèctrica. 

La distància mínima entre cables d´energia elèctrica de M.T. d´una mateixa empresa serà de 0,20m. pels 
de M.T. i 0,10m. pels de B.T.  La distància mínima entre cables de M.T. d´empreses diferents o entre un 
de M.T. i un de B.T. serà de0,25m. La distància del punt d´encreuament a les unions, quan existeixin, serà 
superior a 1m. 

Quan no es pugui respectar alguna d´aquestes distàncies, el cable que s´extengui en darrer lloc es 
disposarà serparat mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïdes per materials incombustibles 
d´adequada resistència mecànica. 

 
● Encreuament amb cables de telecomunicació. 

La separació mínima entre cables d´energia elèctrica de M.T. i els de telecomunicació  serà de 0,20m. La 
distància del punt d´encreuament a les unions, tant del cable d´energia com del de comunicació, serà 
superior a 1 metre. 

 
● Encreuament amb canalitzacions d´aigua o gas. 

La separació mínima entre cables d´energia elèctrica de M.T. i canalitzacions d´aigua o gas   serà de 
0,20m. 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 1m. 

 
● Paral.lelismes amb altres conductors d´energia elèctrica. 

Es procurarà evitar que els cables subterranis de M.T. quedin en el mateix pla vertical que les altres 
conduccions. 

La separació mínima entre cables de M.T. d´una mateixa empresa serà de 0,20m i 0,10m pels de B.T. 

Si els cables de M.T. instal.lats en paral.lel són d´empreses diferents, o si un cable es de mitja tensió i 
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altre de baixa tensió, la separació mínima serà de 0,25m. 

● Paral.lelismes amb cables de comunicació. 

S´haurà de mantenir una distància mínima de 0,25m pels cables de M.T. i de 0,20 pels de B.T. entre els 
cables elèctrics i els cables de telecomunicació.  

● Paral.lelismes amb canalitzacions d´aigua i gas. 

S´haurà de mantenir una distància mínima de 0,25m. entre els cables d´energia elèctrica de M.T. i les 
canalitzacions d´aigua o gas i de 0,20m. entre els de B.T. i aquestes, excepte per a canalitzacions de gas 
d´alta pressió (més de 4 bars) on la distància serà de 0,40m. 

La distància mínima entre les unions dels cables d´energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions 
d´aigua i gas serà d´1m pels de M.T i de B.T. 

En el cas de canalitzacions d´aigua aquestes quedaran per sota del cable elèctric. 

● Proximitats a conduccions de clavegueram. 

Es procurarà que els cables de M.T. 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. 

64.1.2.- Obertura de rases. 

Abans de l´obertura de rases es realitzaran unes cates cada 6 o 8 metres per comprovar els serveis que hi 
ha i acabar de escollir el millor traçat.L´obertura de rases es realitzarà mitjançant maquinària pesada, o a 
mà quan sigui necessària.Al marcar la traçada de les rases es tindrà en conte el radi mínim de curvatura 
dels cables que s´ha de respectar en els canvis de direcció.El radi de curvatura d´un cable o feix de cables 
de M.T. ha de ser superior a 30 vegades al seu diàmetre durant ´estesa del cable i a 15 vegades el seu 
diàmetre una vegada instal.lat. En el cas de B.T. els radis seràn respectivament de 20 i 10 vegades el 
diàmetre dels cables. 

Pels cables normalitzats els radis mínims de curvatura seràn: 

●Mitja Tensió: 

Secció del cable en mm. Diàmetre exterior en 
mm. 

Radi mínim estés en mm. Radi mínim instal.lat en 
mm. 

150 37,7 1131 565,5 

240 41,5 1245 622,5 

400 48,5 1455 727,5 

                                     Taula 2.0.-Cur vatura dels cables de M.T. 
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●Baixa Tensió: 

 

Secció del cable en mm² Diàmetre exterior ϕ en 
mm 

Radi mínim estés en 

mm (20x ϕ) 

Radi mínim instal.lat en 
mm (10x ϕ) 

 

50 14 280 140 

95 18 360 180 

150 21 420 210 

240 27 540 270 

  Taula 2.1.-Curvatura dels cables de B.T. 

 

Sempre que sigui possible és realitzaran “ponts” cada 10 metres per evitar desprendiments de terra degut 
a la pluja.El fons de les rases haurà de ser sobre terreny ferm per evitar possibles moviments degut als 
estiraments dels cables.Es procurarà deixar una distància de 0,50 metres entre la rasa i les terres estretes 
per evitar possibles caigudes dels operaris 

Dimensions de les rases normalitzades segons la companyia distribuïdora: 

●Mitja Tensió. 

 

Dimensions 
(m) 

Vorera 
(1circuit/2circuits/mixtes) 

Terra 

(1circuit/2circuits/mixtes) 

Calçada 

(1circuit/2circuits/mixtes) 

Amplada 0,40/0,40/0,40 0,40/0,40/0,40 0,40-0,50/0,40-0,75/0,50 

Profunditat 0,90/0,90/0,90-95 0,90/0,90/0,95 1,10/1,10/1,20 

             Taula 2.2.-Dimensions de les rases M.T . 

●Baixa Tensió. 

 

Dimensions 
(m) 

Vorera 
(1circuit/2circuits/mixtes) 

Terra 

(1circuit/2circuits/mixtes) 

Calçada 

(1circuit/2circuits/mixtes) 

Amplada 0,40/0,40/0,40 0,40/0,40/0,40 0,40/0,40/0,50 

Profunditat 0,70/0,70/0,90-0,95 0,70/0,70/0,90-0,95 0,90/0,90-1,10/1,20 

Taula 2.3-Dimensions de les rases B.T. 
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4.2.1.- Construcció de tubs formigonats. 

Els tubs formigonats es posaran en els encreuaments de carrers i calçades. Es deixarà un tubular lliure per 
possibles futures ampliacions.Els tubs estaràn formats per polietilé d´alta densitat, lliure d´halògens i 
seràn dels tipus doble paret amb la part exterior coarrugada i de color vermell i llisa tranl.lúcida la part 
interior.La superfície interior ha de ser llisa, lliure d´aspereses que puguin erosionar la part aïlladora dels 
cables.Els tubs es marcaràn a la coberta a una distància no superior a 3 metres, amb el nom del fabricant, 
data de fabricació, ús normal i UNE EN 50086. 

Els tubs seran del tipus N segons la UNE EN 50086-2-4 amb una resistència mecànica de 450N.Pels 
cables de M.T. tindràn unes diàmetre exterior mínim de 160mm e 140mm de diàmetre exterior mínim 
pels cables de B.T. 

Quan la longitut dels tubs sigui superior a 100 metres en M.T. o de 50 metres en B.T. o en els canvis de 
direcció amb angle superior de 60º es col.locàn arquetes de registre per evitar traccions forsoses i facilitar 
l´estesa dels cables. 

5.2.1.- Estesa de cables. 

La càrrega i descàrrega de la bobina de cable s´ha de fer mitjançant grua o carreta elevadora.La 
descàrrega de la bobina de cable s´haurà de fe sobre terreny pla  i de forma que la distància fins l´estesa 
del cable sigui el mínim possible.Al moment de rodolar la bobina s´ha de fer en el mateix sentit en el que 
es va enrotllar el cable al fabricar-lo. 

L´estesa del cable és l´operació més delicada alhora d´instal.lar una línia soterrada de mitja tensió. Una 
estesa incorrecta pot provocar una avería en el cable a la coberta ja sigui de tipus inmediata (coberta 
tallada), o una erossió que tardaria en sortir al cap del temps (entrada d´humitat per la coberta).Abans de 
fer l´estesa del cable s´hauràn de recòrrer les rases i comprovar els següents punts: 

-L´entrada del cable a la rasa a de tenir una pendent suau. 

-El terreny de la rasa ha de ser llis, esta lliure de arestes, pedres etc... 

-Tenir a la part final de la rasa de 0,06 metres de sorra. 

Al llarg de tota la rasa ha d´haver-hi rodets cada 3 o 6 metres segons el pes del cable, construïts perque 
puguin rodar lliurement, tinguin una base suficientment gran per no volcar i poder erossionar el cable.Les 
voreres de la rasa hauràn d´estar lliures de pedres, cantonades o objectes que puguin caure a la part baixa 
de la rasa.Una vegada estès el cable no es podrà moure lateralment amb palanques o altres objectes, això 
es farà a mà. 

En el nostre cas de cables unipolars es col.locaràn subjeccions tipus abraçaderes cada 1 metre envoltant 
les 3 fases de M.T. perque quedin juntes i no es puguiin moure degut a les forces electrodinàmiques 
produïdes pels curtcircuits.No es deixarà mai la rasa oberta pel dia següent sense cobrir-lo com a mínim 
amb una capa de sorra fina de 0,08m i plaques de PE. 

Per arrossegar el cable de mitja tensió es poden utilitzar dos maneres diferents de fer-ho , un que 
s´anomena “tiro manual” i l´alttre que es diu “tiro mecànic”.L´esforç de tracció dels nostres cables 
unipolars d´alumini serà de 3daN/mm² (2,4daN/mm² x 1,25).L´esforç total de lcable no pot sobrepasar 
mai els 2500daN/ mm². 

Quan el cable es tiri per trams amb curves la  màxima tracció admissible es regularà segons la fòrmula 
; 450 x R daN   (R: radi de curvatura). 
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Quan la temperatura sigui inferior a 0ºC no es podrà realitzar l´estesa del cable degut a la rigidez de l 
áïllant. 

6.2.1.- Estesa de tubs. 

Els tubs s´hauràn de netejar abans de introduïr els cables, que no tinguin arestes, pedres etc... i que tots els 
tubs estiguin correctament alineats.Un cop estés el tub amb el cable s´hauràn de cobrir les boques per 
evitar que els roedors entrin i que s´introdueixin gasos perjudicials. 

Els diàmetres dels tubs són en funció D del diàmetre exterior del cable i els seus valors seràn de l´ordre de 
2D per cables unipolars o tripolars i 4D per ternes de cables unipolars.Els tubs ,recolçats per la norma 
estaran fabricats en polietilé d´alta densitat, lliures d´halogenurs i seran del tipus de doble paret, on la 
paret exterior serà coarrugada i la paret interior llisa.Els tubs es marcaran a la coberta a intervals com a 
màxim de 3 metres, amb el nom del fabricant, data de fabricació, ús norma i norma UNE EN 
50086.Mecànicament els tubs seran per ús normal, tipus N, segons UNE EN 50086-2-4 amb una 
resistència a la compressió més gran de 450N per una deflexió del 5%. 

 

●Diàmetres normalitzats. 

 
 

Diàmetres Denominació GE 

Exterior mínim mm Interior mínim mm 

Tub PE 63mm 63 47 

Tub PE 160mm 160 120 

Tub PE 200mm 200 150 

Taula 2.4.-Diàmetres dels tubs. 

7.2.1.- Tapat i compactat. 

Una vegada realitzada la obertura de la rasa i l´estesa posterior del cable, l´operació posterior és el 
tancament de la rasa.La rasa es taparà amb diferents capes de 0,15m d´espessor perque la rasa quedi 
totalment compactada.En la compactació de la rasa s´ha de conseguir una densitat mínima del 95%. 

Els cables es protegiran amb plaques de polietilé PE i a sobre d´aquestes es col.locaràn cintes de protecció 
de color groc segons RU 0205. 
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8.2.1.- Enumeració de les diferents rases. 

A continuació es presenta una taula amb les diferents rases obertes pel traçat de les línies de mitja i baixa 
tensió. 

Secció Rases Nº de circuits Zona de pas Profunditat Amplada 

C-C’ 2BT + 1MT Vorera 0,90m 0,40m 

D-D’ 3BT Vorera 0,70m 0,70m 

E-E’ 2BT Calçada 1,10m 0,40m 

F-F’ 4BT + 1MT Vorera 0,95m 0,80m 

G-G’ 1MT Calçada 1,10m 0,50m 

H-H’ 1BT Vorera 0,70m 0,40m 

I-I’ 1BT Calçada 0,90m 0,40m 

J-J’ 2MT Calçada 1,10m 0,75m 

K-K’ 3BT + 2MT Vorera 0,90m 0,70m 

L-L’ 2BT + 1MT Calçada 1,20m 0,50m 

M-M’ 4BT Calçada 1,10m 0,40m 

N-N’ 1BT + 1MT Vorera 0,90m 0,40m 

O-O’ 3BT Calçada 1,10m 0,40m 

P-P’ 1BT + 1MT Calçada 1,10m 0,50m 

Q-Q’ 1MT Vorera 0,90m 0,40m 

S-S’ 2BT Vorera 0,70m 0,40m 

T-T’ 4BT Vorera 0,90m 0,40m 

U-U’ 8BT Vorera 0,95m 0,70m 

Taula 2.5.-Tipus de rases de M.T. i B.T. 
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9.2.1.- Terminals. 

Les escomeses de M.T. i les sortides al transformador o cel.la de mesura es realitzen amb cables. Les 
unions d´aquests amb els pasatapes en el sistema CGM es fan mitjançant terminals endollables de 
connexió sencilla o reforçada apantallats o no.Nosaltres utilitzarem terminals endollables, apantallats de 
la marca Euromold tipus M-400TB de connexió reforçada. 

 

Dimensions dels terminals per cables de secció 150m m². 

 
 

Conductor Dimensions i toleràncies (mm) 

d D E F G H L 

Al 150mm² 

15,5 25 13 

+3,5 

60,5 

-0 

+3,5 

11 

-0 

64 190 

Taula 2.6.-Terminals cables de 150mm². 

 

Dimensions dels terminals per cables de secció 240m m². 

 
 
 

Conductor Dimensions i toleràncies (mm) 

d D E F G H L 

Al 240mm² 

19,5 32 13 

+3,5 

60,5 

-0 

+3,5 

13 

-0 

64 190 

Taula 2.7.-Terminals cables de 240mm². 
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3.1.- CENTRES DE TRANSFORMACIO. 

1.3.1.- Generalitats. 

Els centres de transformació utilitzats en aquest projecte són de 3 tipus: centres  monobloc tipus caseta 
PFU, centres monobloc subterrani tipus PFS i centre de mesura CM ubicat amb PFU-5. 

Els dos primers tipus de centres de transformació pertanyen a la marca ORMAZABAL i seràn propietat 
de la companyia FECSA-ENDESA. El centre de mesura serà propietat del client, en aquest cas el C.A.P. 
del poble i també serà de la marca ORMAZABAL. 

L´energia serà subministrada  per la companyia FECSA-ENDESA a la tensió trifàsica de 25kV i a una 
freqüència de 50Hz. 

Els transformadors s´instal.laràn segons la previsió de potència tal i com s´observa a la memoria de 
càlcul. 

2.3.1.- Centres PFU. 

Els centres PFU consten d´un envolcall de formigó, d´estructura monobloc on a l´interior s´incorporen 
tots els elements elèctrics des de l´aparamenta de mitja tensió, cuadres de baixa tensió, transformadors 
etc… 

Aquest centres de transformació tenen com a principal avantatge  que la construcció, el montatge i 
l´equipament interior poden fer-se directament a fàbrica, fet que garantitza una calitat uniforme. El seu 
disseny permet la seva ubicació tant en les zones industrials com a llocs urbans. 

 

Figura 3.0.-Centre de transformació PFU-3. 
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Figura 3.1.-Centre de transformació PFU-3 lateral. 

3.3.1.- Centres PFS. 

Els centres PFS són centres de transformació d´estructura monobloc realitzats per la seva instal.lació 
subterrànea. Poden incorporar diferents esquemes de distribució elèctrica cosa que els fa disponibles per 
utilitzar-los en distribucions urbanes públiques o privades. Són centres de transformació que tenen un 
impacte mínim en el entorn. 

4.3.1.- Centre de Mesura (CM) d´abonat. 

65.1.2.- Generalitats. 

Es denomina centre de mesura al conjunt d´instal.lacions d´enllaç per a clients en M.T. Es com 
s´anomena habitualment als centres de lliurament, protecció i mesura. Es compon de centre de lliurament 
(CE) i centre de protecció i mesura (CPM).El centre de lliurament és la part de la instal.lació on es troba 
l´aparallatge de la companyia distribuïdora incloent el seccionador frontera (SF).El centre de protecció i 
mesura és la part de la instal.lació, propietat del client on es troba instal.lat l´interruptor automàtic amb les 
proteccions corresponents i els elements de mesura del consum elèctric i la sortida cap el consum del 
client.El seccionador frontera separa el CE  i el CPM. Es el darrer element de maniobra que correspont a 
l´empresa distribuïdora. Des del seccionador comença l´operació, explotació i manteniment del client.Els 
CM són instal.lacions de propietat  i de responsabilitat del client. El centre de lliurament i el de protecció i 
mesura, estaran sempre al mateix local i amb accés directe des de la via pública, podent tenir un accés 
addicional des de l´interior.L´operació de les cel.les d´entrada i sortida com la del interruptor seccionador 
frontera corresponen exclusivament a l´empresa distribuïdora i estaran bloquejades a l áctuació del 
client.Les cel.les d´entrada i sortida, tenen seccionador de posada a terra a la part d´entrada dels cables, 
mentre que la cel.la de seccionador frontera, tindrà el seccionador de posada a terra a la sortida cap el 
client.S´ha escollit un centre de mesura degut a la individualització del consum pel que fa al C.A.P i als 
requeriments del propi client.Utilitzarem un centre de transformació del tipus prefabricat PFU-3 amb 
un transformador de 400kVA. 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 36 - 
 

 

 

66.1.2.- Característiques elèctriques dels elements de potència. 

67.1.2.- Cables de M.T. d´entrada. 

Els cables d´alimentació en M.T. al centre de mesura seran unipolars, d´aïllament  sec per a una tensió 
assignada de 25kV de secció 240mm² d´alumini amb designació RV.La tensió de servei de distribució és 
de 25kV i la tensió més elevada pel material serà de 36kV, excepte pels transformadors de protecció i 
mesura i parallamps que s´adequaran a la tensió de servei. 

68.1.2.- Nivells d´aïllament de l áparellatge i corrent de curtcircuit en M.T. pels CM. 

Nivells d´aïllament de l áparellatge 

 

Tensió (kV) Tensió assignada de xoc de tipus 
llamp (kV) 

Tensió assignada a 50Hz durant 1 
min. (kV) 

Assignada de la 
xarxa 

alimentadora U 
(kV) 

Més elevada pel 
material 

Um (kV) 

A terra entre 
pols i entre 
borns de 

l´aparell de 
connexió obert 
(valor de cresta) 

(kV) 

A la distància de 
seccionament 

(valor de cresta) 
(kV) 

A terra entre 
pols i entre 
borns de 

l´aparell de 
connexió obert 

(kV) 

A la distància de 
seccionament 

(kV) 

25 36 170 195 70 80 

Taula 3.0.-Nivells d´aïllament. 

Els corrents de curt circuit i el temps de durada del defecte, seran de 20kA i de 0,6 segons.Els materials 
instal.lats en el CE o CPM hauran de ser capaços de suportar, com a mínim les següents sol.licitacions. 

 

Característiques del material de M.T. 

 

Tensió assignada de la xarxa 

(kV) 

Intensitat assignada de curta 
durada Is (límit tèrmic) 

(kA) 

Valor de cresta de la intensitat de 
curtcircuit admissible assignada 

(límit dinàmic) 

(kA) 

25 20 50 

Taula 3.1.-Material M.T. 
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69.1.2.- Cel.les M.T. del centre de mesura. 

Les cel.les de mitja tensió del CE (entrada i sortida de línia i lliurament a client) corresponen al tipus de 
cel.les prefabricades sota envoltant metàl.lic modular contemplades a la norma GE FND003 amb tall i 
aïllament en SF6. 

En el nostre centre de protecció i mesura s´ubicaran 6 tipus de cel.les: 

Cel.les 1 i 2 --------------- CML (cel.les de línia).Cel.les que realitzaran les funcions d´entrada i     

 sortida.Tindran un interruptor-seccionador de 3 posicions que permet  

                                          comunicar l´embarrat del conjunt de cel.les amb els cables. 

Cel.la 3 -------------------- CMIP (cel.la d´interruptor passant).Cel.la que realitza la     

 funció de separar les cel.les de la companyia distribuïdora amb 

 les cel.les propietat del client. Conté un interruptor en el embarrat 

 de la cel.la amb l´objectiu de permetre l´interrupció en càrrega. 

Cel.la 4 -------------------- CMP-V (cel.la d´interruptor automàtic).Cel.la que  realitza la funció  

 De proteció i consta d´un seccionador en tres posicions en sèrie. 

Cel.la 5 -------------------- CMM (cel.la de mesura).Cel.la on s´ubicaran els transformadors de  

 tensió i intensitat. 

Cel.les 6 ------------------- CMP-F (cel.la de protecció amb fusibles).En ella apart d´un  

 interruptor igual a les cel.les de línia inclourà la protecció  

 mitjançant fusibles fet que permetrà una combinació entre el IA i els 

 fusibles. 
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70.1.2.- Interruptor automàtic. 

La cel.la que el conté tindrà aïllament en SF6 i porta un seccionador de separació de barra que permet 
actuar o realitzar proves amb l´interruptor, sense necessitat d´actuar sobre el seccionador frontera.Portarà 
les posades a terra abans i desprès de l´interruptor.L´interruptor automàtic tindrà un corrent assignat de 
630A  i adoptarà un poder de tall mínim de 20kA. 

71.1.2.- .Seccionador frontera. 

Seccionador que té com objetiu separar les cel.les que pertanyen a la companyia distribuïdora i les cel.les 
que son propietat del client.La cel.la del seccionador frontera, tindrà el seccionador de posada a terra a la 
sortida cap el client. 

72.1.2.- Elements de l´equip de mesura. 

L´equip de mesura estarà constituït per 3TT , 3TI, comptadors segons norma GE NNL004, 1 regleta de 
verificació , que permeti la verificació del comptador o la seva substitució sense tallar l´alimentació del 
suministrament, mòduls de doble aïllament segons norma GE NNL006.Els borns del secundari de 
comptatge, tant en els transformadors de corrent com en els de tensió, hauran de poder-se tancar i 
presintar. Aquest precinte igual que la placa de característiques dels transformadors de tensió i corrent, 
estaran incorporats en el cos del transformador i mai en elements separables com pot ser la base. 

73.1.2.- Comptadors d´energia. 

Els comptadors han de tenir accés exterior permanent per facilitar les tasques de manteniment i lectura i 
també hauran de ser accessibles des de l´interior del centre de lliurament CE.Els comptadors seran del 
tipus estàtics combinats nultifunció. Estan instal.lats en mòduls precintables amb condicions de doble 
aïllament on s´ubiquen les regletes de verificació.El dispositiu de lectura quedarà a 1,8m de terra. 

� Característiques: 

Classe de precisió energia activa ---------------- 0,5s 

Classe de precisió d´energia reactiva ------------0,5 

Sistema ---------------------------------------------- Trifàsic. 

Nombre de fils -------------------------------------- 4 

Corrent base ----------------------------------------- 5A 

Corrent màxim -------------------------------------- 7,5A 

Freqüència nominal -------------------------------- 50Hz 

Temperatura de funcionament ------------------- -20ºC fins 55ºC 

Temperatura d´emmagatzematge ---------------- -25ºC fins 70ºC 
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74.1.2.- Connexionat. 

Els circuits secundaris de tensió i corrent van des dels transformadors de mesura fins a la regleta de 
verificació, per canalitzacions independents i sense empotrar de tub aïllant rígid d 

ϕext. =32mm. 

Els circuits de tensió i corrent són amb conductors de coure, unipolars i tensió 450/750V. Els cables són 
no propagadors d´incendi corresponents a la norma UNE 21027-9.Els conductors dels circuits de 
comptatge aniran des dels transformadors de mesura directament a la regleta de verificació.Els colors 
d´identificació són: R,S,T --------------- Negre,marró i gris respectivament 

                                                 Neutre -------------- Blau clar 

                                                 Terra ---------------- Verd groc 

                                                 Serveis aux. -------- Vermell 

Nomenclatura dels conductors d´unió entre els elements de mesura. 

 Entrada de corrent R,S,T 

 Sortida de corrent RR,SS,TT 

 Tensions 1,2,3,N 

75.1.2.- Regletes de verificació. 

Tenen com a missió la de realitzar preses adequades per als aparells de comprovació amb la finalitat de 
verificar els paràmetres de corrent i de tensió. 

Curt circuitar per separat els corrents i obrir els circuits de tensió i corrent, per poder-hi intervenir sense 
perill.Impedir que espuguin curt circuitar els corrents del costat comptador.L´instal.lació de les regletes 
pot fer-se dins o fora d´un mòdul de doble aïllament. Si es fa dins del mòdul aquest disposarà de la tapa 
transparent que haurà de quedar precintada.Si la instal.lació es fa fora del mòdul s´haurà d´habilitar una 
tapa precintable  que protegeixi la regleta, de manera que impedeixi l´accés i la manipulació a tots els 
punts de connexió de mesura. La separació que ha d´existir entre els elements de la regleta i la coberta de 
la tapa pels costats de connexió dels conductors, serà de 2,5cm.La coberta pels quatre costats estarà 
separada 0,5cm de la base de fixació del conjunt de la regleta.Els borns de la regleta són seccionables, de 
pas 10mm² i fixats de manera que s´impedeixi el gir o desplaçament durant l´intervenció sobre les 
regletes. 

La tensió d´aïllament serà de 2kV a 50Hz. 

 

 

 

76.1.2.- Enllumenat del CM. 
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El centre de mesura disposarà d´il.luminació interior, amb uns nivells mínims de 150 lux, i existiran com 
a mínim dos punts de llum.Els interruptors de l´enllumenat estan disposats al costat de la porta d´accés i 
estan indicats amb un pilot que indica la seva ubicació. 

77.1.2.- Sistemes de protecció en els CM. 

� Protecció contra sobretemperatures. 

Els transformadors es calenten degut a les anomenades pèrdues magnètiques (pèrdues d´histèresis i 
corrents de Focault) i per les pèrdues per efecte joule.Les pèrdues magnètiques degut a que la tensió 
d´alimentació és practicament constant seran aproximadament constants. En canvi les pèrdues per efecte 
joule varien segons la càrrega (intensitat) dels transformadors.Evitarem que les temperatures al 
transformador passin de les admissibles col.locant un termòmetre que vigilarà la temperatura de l´oli. 
Aquest termòmetre tindrà dos nivells d´actuació, tots dos regulables. El primer que donarà la senyal 
d´avís i l´altre que estarà regulat a una temperatura superior i que provocarà l´obertura de l´interruptor 
d´alimentació. 

� Protecció contra sobretensions. 

El centre de mesura esta alimentat per una línia de M.T subterrània, així que no farà falta l´instal.lació de 
parallamps per la protecció contra les sobretensions. 

 
4.1.- UBICACIO DELS C.T.  

L´ubicació dels C.T. vindrà donada pels següents criteris: 

-Distribució de càrregues. 

-Possible futura ampliació. 

-Ordenances municipals. 

Els sis centres de transformació hauran de soportar les càrregues per a les línees que es vulguin posar en 
servei.Cada centre de transformació s´ubicarà tenin en compte qualsevol posible ampliació de potència 
degut a una major demanda.Els C.T. compliran la normativa de l´ajuntament del poble pel que fa a la seva 
ubicació.Tots els centres de transformació estaran situats en llocs on el cost per longitud de cable sigui el 
mínim per garantitzar el preu més baix i que l´impacte ambiental sigui mínim. 
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5.1.- CASETES PREFABRICADES ORMAZABAL. 

1.5.1.- .Generalitats. 

Els centres de transformació 2,4 i 6 utilitzen el model Monoblok (PFU-5), el C.T 3 i 5 utilitzen el model 
Monoblok (PFU-3) i finalment el centre de transformació 1 utilitza el model subterrani (PFS-V).Tots sis 
centres de transformació són de la marca ORMAZABAL.  

2.5.1.- .Estructures de superfície PFU-5 I PFU-3. 

El contorn d´aquest centres és de formigó armat vibrat i es composen de dues parts: una que engloba el 
fons, les parets i l´altre el sostre.Totes les armadures del formigó estan unides entre si i al col.lector de 
terra segons la RU 1303 i les portes i les reixes tenen una resistencia de 10kΩ respecte la resistencia del 
contorn.El acabat estándar del centre es realitza amb pintura acrílica rugosa, de color blanc a les parets i 
de color marron als sostres, portes i reixes. 

3.5.1.- Estructura soterrada PFS-V. 

La seva estructura monoblok té una gran resistencia mecànica i està coposta per formigó vibrat i 
armadures electrosoldades juntades amb el col.lector de terra del C.T.Aquests centres es poden col.locar 
en zones on el terreny té un nivell freàtic alt, inclús en zones de posible inundació ja que la 
impermeabilització de la superficie del formigó és resistent a la presència de sulfats en el terreny. 

4.5.1.- Reixes de ventilació. 

Els tres tipus de centres de transformació PFU-3,PFU-5 i el subterrani PFS-V  tenen reixes de ventilació 
adequadement dimensionades.El PFU-3 i el PFU-5 tenen reixes connectades a terra mitjançant una 
resistència de 10000Ω.El model PFS-V es basa en una ventilació amb reixes verticals cap al exterior.Els 
dos tipus de reixes estan avalades en el protocol nº 93066-1-E pel que fa a transformadors amb una 
potència igual o menor de 630KVA.El centre PFU-5 tindrà ventilació doble degut als calculs exposats a la 
memòria de càlcul.Les reixes estaran dotades d´ una tela mosquitera amb una llum màxima de 6mm.Les 
reixes estan dissenyades perque no pugui entrar aigua ni petits animals.Estan constituïdes per un marc i 
un sistema de lamel.les, que impedeix la introducció de filferros que puguin tocar parts de tensió. Tenen 
grau protecció IP 23.Les reixes no estaran en contacte amb el sistema equipotencial. 
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5.5.1.- Dimensions dels C.T.(PFU-3,PFU-5,PFS-V). 

Centres 

fins 

36kV 

PFU-3 PFU-5 PFS-V 

Longitud mm 3280 6080 6560 

Amplada mm 2380 2380 2460 

Alçada mm 3240 3240 2790 p. 

Superfície m2 7,8 14,5 --- 

Dimensions Exteriors 

Altura Vista 2780 2780 610 

Longitud mm 3100 5900 5580 

Amplada mm 2200 2200 2150 

Alçada mm 2550 2550 2790 

Dimensions Interiors 

Superfície m2 6,8 13,0 --- 

Longitud mm 4080 6880 7800 

Amplada mm 3180 3180 3700 Dimensions de  l´Excavació 

Superfície 560 560 600 

Pes Kg Pes Kg 11000 18000 26400 

Taula 5.0. Dimensions generals dels C.T. ORMAZABAL.  

6.5.1.- Portes i tapes d´accés. 

� PFU-5 i PFU-3: 

L´entrada al centre de transformació es fa per una porta frontal, que dóna accés a la aparamenta on es 
troben les cel.les de mitja tensió, quadre de mitja tensió i elements de control del centre.Aquests centres 
consten de dos portes, una per  transformador  col.locat.Es pot afegir una segona porta d´accès per separar 
la part de la companyia i la del client.Les dimensions de la porta d´accès són de 900x2100mm i les 
dimensions de les portes dels transformadors són de 1260x2400mm.Aquest centre de transformació es 
diferència del PFU-5 pel que fa al nombre de portes.Consta d´una porta d´accès i una porta pel únic 
transformador.La porta d´accès té unes dimensions de 900x2100mm i la porta del transformador 
1260x2100.Les portes s´obriran cap a fora i s´hauran de poder abatre sobre el parament.El sistema de 
tancament es farà mitjançant panys o cadenats normalitzats per l´empresa distribuïdora.La fusteria i la 
serralleria serà metàl.lica i de solidesa suficient pe garantir-ne la inaccessibilitat. El grau de les portes serà 
com a mínim IP 23-IK 10. 
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� PFS-V  

L´accès al personal es fa per un espai de 1300x700mm. Aquesta entrada esta tapada per una tapa 
equilibrada, només operativa per un sol operari. Aquesta tapa al ser oberta envolta el seu perímetre amb 
una protecció metàl.lica.El descens al C.T es fa per una escala amb un angle d´inclinació no inferior als 
68º.El passadís d´accès esta separat de la zona de maniobra per evitar possible caiguda d´aigua.Les tapes 
d´accès dels transformadors presenten un forat de 2100x1270mm.Dins del centre els transformador estan 
separats per una placa i situats sobre el fosar de recollida d´oli.En el centre subterrani la tapa d´accés 
s´ajusta a la norma EN-124, i de classe D-250 degut al pas de vianants. Les dimensions de llum són: 

Tapa d´accés de personal ------------ 0,80 x 0,60m 

Tapa d´accés pels materials---------- 2,10 x 1,25m 

7.5.1.- .Solera i pavimentació. 

Tots els elements estan realitzats a fàbrica d´una sola peça de formigó assegurant calitat uniforme en totes 
les casetes prefabricades.Sobre la placa base i a una alçada de 460mm es situa la solera, quedarà un espai 
entre la placa base i la solera que es per on passaran els cables de M.T. i B.T.A la part inferior de les 
parets frontals i posteriors es troben els orificis per on aniran els cables de mitja i baixa tensió. Aquests 
orificis estaran semiperforats i només es perforaran a l´obra i estrictament pel cables que es disposin. 
També existiran forats semiperforats pels terres exteriors.Per la ubicació dels centres PFU es necessari 
una excavació que vindrà en conseqüència de la xarxa de terres.En el fons anirà una capa de sorra 
nivellada amb un espesor de 100mm.En els centres PFS es realitzara una excavació segons la mesura del 
centre que vindrà donada per el nombre de transformadors a ubicar. ( 1 de 1000kVA o 2 de 630kVA).Les 
mesures de les excavacions seran de 3040mm de profunditat i 6380-7800mm de longitut. 

78.1.2.- Ventilació. 

� Ventilació en els PFU. 

S´enten per calentament l´increment de temperatura sobre la temperatura ambient. La temperatura total 
llavors serà la suma de la temperatura ambient més el calentament. Les normes UNE indiquen els valros 
següents: 

Temperatures d´ambient: 

Màxima --------------------------------------------------40ºC 

Mitjana diària 24h no superior a ---------------------30ºC 

Mitjana anual no superior a ---------------------------20ºC 

Nosaltres utilitzem transformadors amb circulació natural d´oli on els bobinats utilitzen aïllament classe 
A on la temperatura és de 65ºC.L´evacuació del calor generat a l ínterior del C.T. s´efectuarà segons 
s´indica en el RAT 014 apartat 3.3. i s´utilitzarà el sistema de ventilació natural per convecció que es basa 
en la reducció del pes específic de l áire al augmentar la temperatura. La ubicació de les reixes de 
ventilació facilitarà la circulació de l´aire pel voltant del transformador o transformadors i una permanent 
renovació de l´aire.En el nostre cas en la majoria de centres de transformació hi ha dos trnasformadors 
ubicats en el recinte, un a cada part del C.T. en aquest cas es disposaran circuits d´entrada i sortida d´aire 
independents mitjançant doble ventilació i separats per cada transformador. 
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� Ventilació en el PFS-V. 

La ventilació en el centre de transformació subterrani es realitzarà mitjançan les torretes de ventilació que 
tindran un nivell de protecció de +0,25m sobre la cota 0 per contrarestar les possibles inundacions. 

79.1.2.- .Pantalles de protecció. 

Les cel.les dels transformadors estaran protegides, per impedir el contacte accidental de les persones amb 
les parts en tensió, per pantalles metàl.liques massisses desmuntables amb una protecció IK 10 segons 
norma EN 50102. Per una de les cares accessibles es disposarà d´una espiera transparent de 400 x 200 
mm situada a 1,5 m del paviment.Entre les parts en tensió i les esmentades proteccions, haurà d´existir, 
com a mínim, una distància de protecció de 0,30m.Les pantalles hauran de cobrir la cel.la fins a una 
alçada de 2m, i la part inferior de la pantalla estarà situada com a màxim a 0,3 m del paviment del 
C.T.Les pantalles i els seus suports es connectaran a terra. 

80.1.2.- .Enllumenat dels centres PFU i PFS-V. 

Per l énllumenat interior dels centres de transformació s´instal.laran 3 punts de llum asseguran així un 
nivell mig d´enllumenat de 150lux segons les normes particulars de FECSA ENDESA.El circuit 
d´enllumenat i el de serveis auxiliars s´alimentaran de l´embarrat general del quadre de B.T. a través de 
quatre tallacircuits fusibles UTE.Els punts de llum estan ubicats de manera que s´assegurin la seva 
substitució fàcil sense perill de contacte amb altres elements de tensió.Els condutors que formen els 
circuits dels seveis auxiliars seran del tipus H07V-K de coure de 2,5mm², classe 5 i aïllament termoplàtic 
TI 1. S´instal.laran a l´interior de tubs aïllants rígids.Els interruptors estan disposats al costat de la porta 
d´accés o de la tapa d´accés segons sigui PFU o PFS.La sortida de serveis auxiliars alimentarà el circuit 
de protecció contra sobrecàrregues al transformador. 

81.1.2.- Senyalització. 

Es col.locaran plaques de senyalització en la part frontal de la mampara del transformador i en la porta 
d´accès del centre. (PFU-3,PFU-5)En el C.T. subterrani (PFS-V) se situaran plaques en les parts frontals 
de les dos reixes exteriors verticals i en la tapa d´accès.En els accionaments dels interruptors i 
seccionadors haurà indicacions pel seu correcte ús. 

82.1.2.- Recollida d´oli. 

Pels 6 centres de transformació utilitzats en aquest projecte utilitzarem transformadors Merlin Gerin amb 
refrigeració natural d´oli. Utilitzarem transformadors de potència assignada 630kVA i de 400kVA.  
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Potència assignada 400kVA 600kVA 

Pes total (kg) 

 
1330 1870 

Volumen líquid (litres) 288 431 

Pes líquid (kg)* 248 371 

Taula 5.1. Dipòsit d´oli . 

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 té una capacitat de 800 litres, adequada al volum de l´oli que poden 
tenir els transformadors aqui utilitzats.Les mesures i les especificacions es donaran en els planos 
corresponents esmentats posteriorments. 

6.1.- SISTEMA CGM (CEL.LES SF6). 

1.6.1.- Descripció de les cel.les SF6. 

Les cel.les SF6 tenen les següents parts: base i frontal, cuba, interruptor,seccionador i seccionador de 
posta a terra. 

� Base i frontal. 

La base de la cel.la té una gran rigidesa mecànica i el fet de tenir la xapa galvanitzada la protegeix contra 
la progresiva corrosió.Aquesta part soporta tots els elements que integren la cel.la.El disseny i les mesures 
de la base permeten el pas dels cables entre cel.les sense necessitat d´una fosa. 

Frontal: (part superior). 

Inclou la placa de característiques elèctriques, el visor pel manòmetre, el esquema elèctric per la mateixa i 
els accionaments de comandament. 

Frontal: (part inferior). 

Inclou les presses per les làmpares de senyalització de tensió i le panel d´accès de cables i fusibles. 

Frontal: (interior). 

Inclou una pletina de coure al llarg de tota la cel.la permeten la connexió del sistema de terres i de les 
pantalles dels cables. 
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� Cuba. 

És d´acer innoxidable i conté: 

 ● Interruptor 

 ● Embarrat 

 ● Portafusibles 

 ● Gas hexafluorur de sofre SF6 ( gas que està a una pressió absoluta de 1,3 bars excepte per 
cel.les especials ubicades en instal.lacions a més de 2000metres d´altitut ).La cuba esta totalment 
sellejada, fet que permet la no reposició de gas SF6.A la part frontal es pot posar un manòmetre per anar 
controlant la pressió interiorPel que fa a la seguretat la cuba té un dispositiu a la part del darrera que 
permet l´evacuació dels gasos en cas d´arc elèctric, evitant la seva exposició cap als cables, persones i 
aparamenta del C.T.L´embarrat de dins de la cuba permet soportar l´intensitat assignada, l´intensitat 
tèrmica i dinàmica. 

� Interruptor – Seccionador – Seccionador de posta a terra 

En el sistema CGM aquest interruptor consta de tres posicions ( connectat, seccionat i posat a 
terra).L´interruptor s´acciona mitjançant la palanca d´accionament sobre dos eixos diferents.Un pel 
interruptor ( connectat o seccionat)Altre pel seccionador de posta a terra dels cables d´escomesa. ( 
seccionat o posat a terra.Conta de tres ampolles a les que se les ha practicat el buit. A l´interior hi han els 
dos pols el fixe orientat a la part posterior de la cel.la i el mòbil orientat a la part frontal per poder ser 
accionat pel comandament d´aquest interruptor automàtic.El seccionador que esta a l´interior de la cel.la 
permet realitzar proves al interruptor automàtic.El commandament pot ser manual o realitzar-se de 
manera motoritzada. 

� Fusibles (cel.les CMP-F) 

En les cel.les CMP-F els fusibles es monten sobre uns carros que s´introdueixen en els tubs portafusibles 
de resina aïllant.Els tres tubs replerts de SF6 estan hermeticament tancats respecte del gas i quan estan 
tancats també respecte del exterior, fet que garantitza l´aïllament de la pol.lució externa i les inundacions. 
Això es realitza amb un tancament amb membrana.Aquesta membrana també serveix per l´accionament 
del interruptor en la seva obertura. El dispar es produirà per fusió d´un dels fusibles o quan la pressió dels 
tubs portafusibles augmenti. 

� Connexió entre cel.les 

L´element per connectar elèctricament i mecànicament les cel.les s´anomena ORMALINK (conjunt 
d´unió) patentat per Ormazabal. Permet la connexió de l´embarrat de les cel.les sense la reposició de 
hexafluorur de sofre.La composició del conjunt d´unió esta format per tres adaptadors elastomèrics 
endollables, que montats entre les sortides dels embarrats, situades als laterals de les cel.les permet la 
continuïtat i controlen el camp elèctric per mitjà de les diferents capes semiconductores.El disseny 
d´ORMALINK fa impossible les descargues parcials, garanteix els nivells d´aïllament i les intensitats 
assignades que tenen les cel.les per separat. 
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� Connexió dels cables 

L´escomesa de mitja tensió i les sortides a transformador o a cel.la de mesura es fan amb cables.La 
connexió d´aquests cables a les capes corresponents en les cel.les es realitzarà mitjançant uns terminals 
endollables apantallats de la marca * 

� Enclavaments 

Els enclavaments tenen dos funcions principals dins de les cel.les CGM.No es pugui connectar el 
seccionador de posta a terra amb l´aparell principal tancat i a la inversa, que no es pugui tancar l´aparell 
principal si el seccionador de posta a terra esta connectat.No es pugui treure la tapa frontal amb el 
seccionador de posta a terra obert i a la inversa,que no es pugui obrir e lseccionador amb la tapa treta. 

� Sistema RPGM 

Sistema autònom de protecció desenvolupat per les cel.les CGM de protecció amb interruptor auntomàtic 
(CMP-V). 

Les funcions de protecció que té són: 

●Contra curtcircuits entre fases i sobreintensitats(50-51). 

●Contra curtcircuits fase-terra i fuites a terra (50N-51N). 

●Contra sobrecalentaments 

� Parts del sistema RPGM. 

-Captadors toroidals (la misió és alimentar el relé). 

-Disparador biestable (s´utilitza un disparador electromecànic que amb un impuls de tensió obre un 
l´interruptor automàtic. 

-Relé digital. 
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2.6.1.- Característiques elèctriques de les CGM. 

� Cel.la de línia CML-36 

Característiques elèctriques: 

Tensió assignada………………………………………………………………….36kV 

Intensitat assignada……………………………………………………………….400/630A 

Intensitat de curta duració (1 o 3s)………………………………………………..16/20kA 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a terra i entre fases)…………………………..70kV 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a la distància de seccionament)………………80kV 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a terra i entre fases)………………..............170Kv 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a la distància de seccionament)……………195Kv 

Capacitat de tancament……………………………………………………………40/50kA 

Capacitat de tall (corrent principalment actiu)…………………………………….400/630A 

Capacitat de tall (corrent capacitatiu)……………………………………………...50A 

Capacitat de tall (corrent inductiu)…………………………………………………16A 

Capacitat de tall (falta a terra Ice)…………………………………………………63A 

Capacitat de tall (falta a terra Icl)…………………………………………………31,5A 

� Cel.la de protecció amb fusibles CMP-F-36 

Característiques elèctriques: 

 

Tensió assignada………………………………………………………………….36kV 

Intensitat assignada embarrat……………………………………………………..400/630A 

Intensitat  assignada en la derivació………………………………………………16/20kA 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a terra i entre fases)…………………………..70kV 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a la distància de seccionament)………………80kV 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a terra i entre fases)………………..............170Kv 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a la distància de seccionament)……………195Kv 

Capacitat de tancament abans i despres fusibles…………………………………..2,5kA 
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Capacitat de tall (corrent principalment actiu)…………………………………….400/630A 

Capacitat de tall (corrent capacitatiu)……………………………………………...50A 

Capacitat de tall (corrent inductiu)…………………………………………………16A 

Capacitat de tall (falta a terra Ice)…………………………………………………63A 

Capacitat de tall (falta a terra Icl)…………………………………………………31,5A 

Capacitat de ruptura combinació interruptor-fusibles…………………………….20kA 

Corrent de tranferència UNE-EN 60420………………………………………….320A. 

 
� Elecció dels fusibles. 

Els fusibles de M.T. són els únics elements de l´aparamenta de mitja tensió, que apart de tallar els 
corrents de curtcircuit, també poden limitar-les en el seu valor ja que poden interrompre la intensitat en 
temps inferiors a un quart de període (5ms a 50Hz) i per tant la corrent no arriba al seu valor 
cresta.Utilitzarem fusibles de la marca FUSARC-CF de tensió nominal 36kV.Pel que fa als 
transformadors de potència assignada 630kVA utilitzarem un calibre de 50A i  pel transformador de 
400kVA  utilitzarem un calibre de 40A. 

 

 

Potència del transformador kVA Tensió 
de 

servei 
kV 75 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 

25 6,3 10 10 16 20 20 25 40 40 50 50 63 63 63  

30 6,3 6,3 10 10 16 20 20 25 40 40 50 50 63 63 63 

Taula 6.0. Fusibles a utilitzar segons la potència dels transformadors . 

Els fusibles utilitzats poden aguantar sense fondres intempestivament la punta de corrent de connexió que 
pot produir-se en una fase del transformador.Han estat escollits perque també poden aguantar la corrent 
de servei permanent i les eventuals sobrecàrregues de servei, sense calentar-se massa.Els fusibles escollits 
poden tallar els corrents de curtcircuit que poden produir-se per una falta en els borns secundaris del 
transformador. 

Els fusibles han estat seleccionats per proporcionar: 

● Asseguren la continuïtat del servei amb la In. 

● No es disparen amb l´arranc dels transformadors en buït on la intensitat és molt superior a la nominal i 
el temps és intermig. 

● No es disparen quan es produeixen corrents entre 10 i 20 vegades la In sempre i quan la duració sigui 
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inferior a 0,1s. Amb aquesta característica s´eviten els dispars per fenòmens transitoris. 

� Cel.la de Protecció amb interruptor automàtic CMP-V-36. 

Característiques elèctriques: 

Tensió assignada………………………………………………………………….36kV 

Intensitat assignada……………………………………………………………….400/630A 

Intensitat de curta duració (1 o 3s)………………………………………………..12,5/16/20kA 

Capacitat de tancament……………………………………………………………31/40/50kA 

Capacitat de ruptura……………………………………………………………….12,5/16/20kA 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a terra i entre fases)…………………………..70kV 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a la distància de seccionament)………………80kV 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a terra i entre fases)………………..............170kV 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a la distància de seccionament)……………195kV 

 
� Cel.la de Interruptor passant CMIP-36. 

Característiques elèctriques: 

 

Tensió assignada………………………………………………………………….36kV 

Intensitat assignada……………………………………………………………….400/630A 

Intensitat de curta duració (1 o 3s)………………………………………………..16/20kA 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a terra i entre fases)…………………………..70kV 

Nivell d´aïllament (freq.industrial a la distància de seccionament)………………80kV 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a terra i entre fases)………………..............170Kv 

Nivell d´aïllament (impuls tipus raig a la distància de seccionament)……………195Kv 

Capacitat de tancament……………………………………………………………40/50kA 

Capacitat de tall (corrent principalment actiu)…………………………………….400/630A 

Capacitat de tall (corrent capacitatiu)……………………………………………...50A 

Capacitat de tall (corrent inductiu)…………………………………………………16A 
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Capacitat de tall (falta a terra Ice)…………………………………………………63A 

Capacitat de tall (falta a terra Icl)…………………………………………………31,5ª 

 

� Cel.la de mesura CMM-36. 

Característiques elèctriques: 

Tensió assignada………………………………………………………………….36kV 

Allotja els transformadors de mesura de tensió i de intensitat que s´utilitzen pe donar els valors 
corresponents als controladors d´energia. 

 

� Cel.la de remontar CMR-36. 

Característiques elèctriques: 

Tensió assignada………………………………………………………………….36kV 

 

83.1.2.- Dimensionat de l´embarrat. 

Com resultat dels assajos que han estat realitzats a les cel·les fabricades per Ormazabal no són necessaris 
els càlculs teòrics ja que amb els certificats d’assaig ja esjustifiquen els valors que s’indiquen tant en 
aquest estudi com en les plaques de les característiques de les cel·les.  

 

� Comprovació per densitat de corrent. 

La comprovació per densitat de corrent té com objecte verificar que no es supera lamàxima densitat de 
corrent admissible per l’element conductor quan per ell circuli uncorrent igual al corrent nominal 
màxim.Per les cel·les model CML-36 seleccionades per a aquest estudi s’ha obtingut lacorresponent 
certificació que garanteix complint amb l’especificació citada mitjançant elprotocol d’assaig 9701B025-
A7-EB-03.Per les cel·les model CMI-P36 seleccionades per a aquest estudi s’ha obtingut la 
corresponentcertificació que garanteix complint amb l’especificació citada mitjançant el protocold’assaig 
96093272 realitzat per L.C.O.I. 

 

� Comprovació per sol·licitació electrodinàmica. 

La comprovació per sol·licitació electrodinàmica té com objecte verificar que els elementsconductors de 
les cel·les incloses en aquest estudi són capaços de suportar l’esforçmecànic derivat d’un defecte de 
curtcircuit entre fases.Per les cel·les model CML-36 seleccionades per a aquest estudi s’ha obtingut 
lacorresponent certificació que garanteix complint amb l’especificació citada mitjançant elprotocol 
d’assaig 9701B025-A7-EB-01.Per les cel·les model CMI-P36 seleccionades per a aquest estudi s’ha 
obtingut la corresponentcertificació que garanteix complint amb l’especificació citada mitjançant el 
protocol 
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d’assaig 960125-BH-01. 

 

� Comprovació per sol·licitació tèrmica. Sobreintensitat tèrmica 

admissible 

La comprovació per sol·licitació tèrmica té com objecte comprovar que per motiu del’aparició d’un 
defecte o curtcircuit no es produirà un escalfament excessiu de l’elementconductor principal de les cel·les 
que pogués danyar-lo.Per les cel·les model CMP-F-36 seleccionades per a aquest estudi s’ha obtingut 
lacorresponent certificació que garanteix complint amb l’especificació citada mitjançant elprotocol 
d’assaig 9701B025-A7-EB-01.Per les cel·les model CMP-F36 seleccionades per a aquest estudi s’ha 
obtingut la corresponentcertificació que garanteix complint amb l’especificació citada mitjançant el 
protocold’assaig 960125-BH-01. 

 
7.1.- TRANSFORMADORS UTILITZATS EN ELS  C.T. 

1.7.1.- Transformadors de potència(Generalitats). 

Els transformadors utilitzats en els 6 centres de transformació tenen potències assignades de 630kVA i 
400kVA. S´ha tingut en compte possibles futures ampliacions ja que les instal.lacions estan preparades 
per si es volgués posar un transformador de 1000kVA enlloc d´algun transformador de 630kVA. 

2.7.1.- Transformador de potència 630kVA. 

Utilitzarem transformadors de potència de 630kVA en els centres de transformació números 1,2,4,5 i 6 
respectivament. En els C.T.1,2,4 i 6 hauran 2 transformadors dins dels mateix centre de transformació, 
mentres que el C.T.5 només disposarà d´ 1 transformador de 630kVA.Els transformadors tindran una 
potència assignada de  630kVA, trifàsics reductors de tensió, amb neutre accessible al secundari. La 
refrigeració serà natural en oli segons la norma UNE-21320/5-IEC-296 a una freqüència de 50Hz. La 
tensió en el primari serà de 25kV i de 400V en el secundari.  

� Característiques principals. 

Marca----------------------------------------Merlin Gerin ( des de 50 fins 2500kVA) 

Nivell d´aïllament--------------------------36kV. 

 

� Característiques elèctriques. 

Potència en kVA---------------------------- 630kVA. 

Regulació de tensió------------------------ (-,+ 2,5% ; -,+ 5%) 

Tensió primària------------------------------25kV. 

Tensió secundària -------------------------- 400V. 
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Grup de connexió--------------------------- Dyn11 

Pèrdues en buit (Pfe)------------------------1450W 

Pèrdues en carga (W)-----------------------6650W 

Tensió de curtcircuit (%)-------------------4,5 

Intensitat buit al 100% de Un------------- 1,8 

Intensitat buit al 110% de Un------------- 5 

Soroll dB (potència acústica)--------------67 

Caiguda de tensió 

Cosφ 1 --------------------------------------- 1,16% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 3,51% 

Rendiment càrrega 100% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,73% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,41% 

Rendiment càrrega 75% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,91% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,64% 

Rendiment càrrega 50% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 99,02% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,78% 

Rendiment càrrega 25% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,83% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,53% 
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� Dimensions (mm). 

 

Potència en kVA 630 

A 1566 

B 1046 

C 1716 

D 670 

E 1219 

F 375 

ϕ 125 

Ample de rodes 40 

J carros 150 

Pes total 1870 

Volum líquid 431 

Pes líquid 371 

Taula 7.0. Dimensions transformador de 630kVA. 

* densitat oli 0,88gr/cm³ a  20ºC 

 

3.7.1.- Transformador de potència 400Kva. 

Utilitzarem un únic transformador de 400kVA en el centre de transformació número 3 dedicat 
exclusivament  al C.A.P. El transformador tindrà una potència assignada de  400kVA, serà trifàsic 
reductor de tensió, amb neutre accessible al secundari. La refrigeració serà natural en oli segons la norma 
UNE-21320/5-IEC-296 a una freqüència de 50Hz. La tensió en el primari serà de 25kV i de 400V en el 
secundari.  

� Característiques principals. 

 

Marca----------------------------------------Merlin Gerin ( des de 50 fins 2500kva) 

Nivell d´aïllament--------------------------36kV. 

 
� Característiques elèctriques. 
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Potència en Kva---------------------------- 400kVa. 

Regulació de tensió------------------------ (-,+ 2,5% ; -,+ 5%) 

Tensió primària------------------------------25kV. 

Tensió secundària B2---------------------- 420V. 

Grup de connexió--------------------------- Dyn11 

Pèrdues en buit (Pfe)------------------------1120W 

Pèrdues en carga (W)-----------------------4900W 

Tensió de curtcircuit (%)-------------------4,5 

Intensitat buit al 100% de Un------------- 2,2 

Intensitat buit al 110% de Un------------- 5,5 

Soroll dB (potència acústica)--------------65 

Caiguda de tensió 

Cosφ 1 --------------------------------------- 1,32% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 3,62% 

Rendiment càrrega 100% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,51% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,15% 

Rendiment càrrega 75% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,72% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,41% 

Rendiment càrrega 50% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,84% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,75% 

Rendiment càrrega 25% 

Cosφ 1 --------------------------------------- 98,59% 

Cosφ 0,8 (plena càrrega)------------------- 98,25% 
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� Dimensions (mm). 

 

Potència en kVA 400 

A  1246 

B  946 

C  1576 

D 670 

E  1079 

F  375 

ϕ  125 

Ample de rodes 40 

J carros 150 

Pes total 1330 

Volum líquid 288 

Pes líquid 248 

Taula 7.0. Dimensions transformador de 400kVA. 

• densitat oli 0,88gr/cm³ a  20ºC 

4.7.1.- .Transformadors de mesura (TT i TI). 

 

� Transformadors de tensió per a mesura (TT). 

Relació de transformació ------------------------------- 25000:√3/110:√3 

Potència --------------------------------------------------- 50VA 

Classe de precisió ---------------------------------------- 0,5 

Sobretensió admissible en permanència -------------- 1,2 * Un 

Aïllament ------------------------------------------------- 36kV 

Aïllament a freq.industrial (1min)--------------------- 70kV 

Aïllament a impuls tipu llamp ------------------------- 170kV 
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� Transformadors d´intensitat per a mesura (TI). 

 
Relació de transformació ------------------------------- 10-20/5A 

Potència --------------------------------------------------- 15VA 

Classe de precisió ---------------------------------------- 0,5 

Intensitat tèrmica ----------------------------------------- 80*In 

Sobreintensitat  admissible en permanència ---------- 1,2 * In 

Aïllament ------------------------------------------------- -36kV 

Aïllament a freq.industrial (1min)---------------------- 70kV 

Aïllament a impuls tipu llamp -------------------------- 170kV 

Corrent assignat al primari------------------------------- 10A 

 

8.1.- PONTS DE M.T. 

Els ponts de mitja tensió tenen l´objectiu d´unir elèctricament la cel.la de protecció del transformador  
CMP-F amb el primari del transformador.Els cables utilitzats tant en els transformadors de 630kVA com 
en el de 400kVA seran  unipolars, d´aïllament sec 18/30kV , 3 cables per fase de secció 240mm² 
d´alumini i del tipus DV. S´utilitzaran terminals endollables Elastimold de 36kV. 

9.1.- PONTS DE B.T. 

Els ponts de baixa tensió uneixen elèctricament el secundari del transformador amb el quadre de B.T. 

●Característiques dels ponts de B.T. en funció de le s  potències segons FECSA ENDESA. 

 

Nombre i secció (Al) de conductors 

B2 
Potència del transformador 

kVA 

Fases Neutre 

630 9x1x240mm² 3x1x240mm² 

400 6x1x240mm² 2x1x240mm² 

250 3x1x240mm² 1x240mm² 

160 3x1x240mm² 1x240mm² 

Taula 9.0. Seccions dels conductors dels ponts de B. T. 
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Llavors nosaltres utilitzarem en els transformadors de potència 630kVA cables unipolars aïllats del tipus 
RV 0,6/1kV, i aniran 3 per cada fase i 3 pel neutre de seccions 240mm² cadascun.En el transformador de 
400kVA utilitzarem cables unipolars aïllats del tipus RV 0,6/1kV i aniran 2 per fase i 2 pel neutre de 
seccions de 240mm² respectivament. 

 
10.1.- QUADRES DE  DISTRIBUCIO. 

1.10.1.- Generalitats. 

Utilitzarem el tipus de quadre de baixa tensió anomenat CBTO-C d´Ormazabal (quadres de baixa tensió 
optimitzats). Són quadres que poden arribar a tenir fins a 8 sortides. 

� Característiques tècniques: 

Tensió assignada -------------------------- 440V 

Intensitat assignada al conjunt ---------- 1600A 

Intensitat nominal a les sortides -------- 630A 

Tensió soportada a freq.industrial---  2,5kV (parts actives). 

 10kV  (parts actives-masa). 

Tensió soportada a impuls llamp ---- 20kV 

Intensitat de curctcircuit -------------- 20kA a 1s 

Grau de protecció ---------------------- IP 2X, IK 08 

� Dimensions: 

CBTO-C (amplada, alçada i fons) --- 1000mm 1500mm 300mm 

Els quadres de baixa tensió segons les normes tècniques de FECSA ENDESA constaran d´una unitat de 
seccionament sense càrrega, mitjançant ponts lliscants, prevista per a una intensitat de 1600A.També 
hauran d´estar previstos d´un embarrat general, previst per a una intensitat de 1600A i quatre bases 
portafusibles tripolars tancades de 400A, de forma vertical, maniobrables unipolarment en càrrega, 
capaces de rebre fusibles DIN de mida 2, aquestes bases es connectaran a l´embarrat general.Haurà de 
disposar d´una sortida protegida per a alimentar els serveis auxiliars del centre de transformació. Els 
quadres compleixen el que estableix la norma GE FNZ001.Els quadres de B.T. són els encarregats de 
distribuir  la energia elèctrica mitjançant les diferents sortides.Cada sortida estarà formada per 3 cables de 
secció 240mm² ( 3 per fase ) i 1 cable pel neutre de secció 150mm².  
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2.10.1.- Posada a terra. 

84.1.2.- (PFU-3,PFU-5,PFS-V) 

Els centres de transformació del tipus PFU i el centre de mesura CM del C.A.P. tindran una posada a terra 
similar així que els comentaren dins del mateix punt.En els centres PFU, aquest estarà proveït d´una 
instal.lació de posada a terra, que té per objectiu limitar les tensions de defecte a terra que puguin produir-
se en el mateix centre. Aquesta instal.lació de posada a terra esta complementada amb els dispositius 
d´interrupció de corrent i haurà d´assegurar la descàrrega a terra d´intensitat homopolar de defecte, i 
contribuir a l´eliminació del risc elèctric. Serà independent de la terra del edifici.La instal.lació de posada 
a terra estarà formada per dos circuits , el de protecció i el de servei, els quals es connectaran els diferents 
elements del C.T.En el circuit de protecció es connectaran les masses de M.T. i B.T., els envoltants o 
pantalles metàl.liques dels cables, les pantalles o reixes de protecció, els armats metàl.lics interiors de 
l´edifici prefabricat, els suports de cables de M.T. i B.T., cuba metàl.lica dels transformadors, borns de 
terra delsdetectors de tensió, borns per a la posada a terra dels dispositius portàtils de posada a terra i les 
tapes i marcs metàl.lics dels canals de cables. 

El circuit de servei es connectarà al neutre del transformador o transformadors.Per dissenyar la 
instal.lació de posada a terra s´utilitzarà el Mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra 
per a centres de transformació connectats a xarxes de tercera categoria d´UNESA 

 
 

● 

Tensió 
de 

servei 

kV 

Tipus de 
connexió 
de posada 
a terra del 
neutre a la 
subestació 
AT/MT 

Impedància 
dels cables 

de M.T. 

Proteccions 
de línia amb 

relés de 
corba 

d´actuació 
inversa 
t<0,6s 

Reconnexió 
automàtica 

Aèries/Subterrànies 

 

Tensió max. 
Soportada per 

les 
instal.lacions 
connectades a 

la xarxa de 
B.T. 

Nivell 
d´aïllament 
de la B.T. en 

el C.T. 

PFU/ 

PFS-
V 

11/25 

U=11 ; 
R=6Ω 

U= 25; 

X=25Ω 

No es 
considera 

K´ =24 

n´= 2 

60A per 
25kV i 

120A per 
11kV 

Si 

No 

 

1000V 10kV 

CM 25 X=32Ω 
No es 

considera 

K´=24 

N´=2 

60A 

Si 

No 

 

----------  

 

Taula 10.0. Dades principals de la P.A.T.en M.T.. 
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Els C.T. estaran rodejat perimetralment per un anell conductor, de forma rectangular de mesures 
3100x2200mm pel PFU-3 ,de 5900x2200mm pel PFU-5 i de 5500x2820mm a una profunditat de 0,8m. 

85.1.2.- C.M. 

El centre de mesura esta dotat d´una instal.lació de posada a terra, amb objecte de limitar les tensions de 
defecte a terra que es puguin produir-se.La instal.lació de posada a terra estarà formada pel circuit de 
protecció, al qual es connectaran els següents elements: 

-Masses de M.T. 

-Envoltants o pantalles metàl.liques dels cables de M.T. 

-Enreixats de protecció dels transformadors. 

-Armadures metàl.liques interiors de l´edifici. 

-Suports de cables de M.T.  

-Parallamps de M.T.  si els necessita. 

-Borns de terra dels detectors de tensió. 

-Borns per a la posada a terra dels dispoditius portàtils de posada a terra. 

-Tapes o marc metàl.lic dels canals de cables. 

Per a dissenyar la instal.lació de posada a terra s´ha utilitzat el Mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions 
de posada a terra per a C.T. i connectats a xarxes de tercera categoria publicat per UNESA pels càculs i 
valoracions de les tensions de pas i contacte. 

� Separació amb les terres de B.T. del client. 

En el local on esta ubicat el transformador de 400kVA del client hi ha la posada a terra de servei que és 
independent de la protecció del CM. Segons el llibre d´UNESA això s´aconseguirà si la distància mínima 
de qualsevol part metàl.lica despullada soterrada en el terreny de la instal.lació de posada a terra de servei 
queda a una distància igual o superior segons la fòrmula aqui exposada i que es pot veure en la 
corresponent memòria de càlcul. 

ϕ * Id 

D≥    ____________ 

∏ * 2 * Ui 

Equació 10.0.-Distància entre electrodes 

D: Distància entre electrodes. (m) 

Id: Intensitat de defecte .(A) 

Ui: 1000V. 

ϕ: Resistivitat mitjana del terreny (Ωm) 
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11.1.- XARXA SUBTERRANIA DE  B.T. 

1.11.1.- .Generalitats. 

Degut a la formació i a les característiques del pla a urbanitzar s´adoptarà que la xarxa de baixa tensió 
també es distribueixi de manera subterrània. Amb aquesta mesura es preten disminuir els costos i agilitzar 
les obres ja que tan la xarxa de mitja tensió com la xarxa de baixa tensió es distribuïran de manera 
soterrada. Aquest fet permetrà una ràpida instal.lació i un menor impacte ambiental en el poble. 

La finalitat de la xarxa de B.T. serà la de distribuïr l´energia elèctrica per les diferents parce.les del poble, 
en les quals hi ha cases unifamiliars, vivendes,locals comercials,  un col.legi  amb camp de futbol sala i 
basquet, un sector industrial, un poliesportiu amb piscina, zones verdes, un supermercat, un recinte pels 
bombers i tot l´enllumenat públic corresponent. 

2.11.1.- Característiques tècniques del conductor. 

Els conductors que utilitzarem per realitzar la distribució de baixa tensió seran conductors unipolars 
d´alumini del tipus RV 0,6/1kV 3x1x240mm² + 1x150mm² amb aïllament XLPE i coberta PVC 
normalitzats segons la companyia distribuïdora FECSA ENDESA norma CNL001 i UNE 20-
435/2.S´adoptarà una secció de 240mm² per les tres fases i de 150mm² pel neutre. Utilitzant aquestes 
seccions es preten fer front a possibles futures ampliacions de potència. En dos casos especials per tenir 
uns consums molt elevats s´utilitzaran conductors unipolars d´alumini del tipus RV 0,6/1kV 3x1x630mm² 
+ 1x240mm² amb aïllament XLPE i coberta PVC, esmentats en la ITC-BT-07 taula 4.El pla a electrificar 
té zones molt variades que en el futur podrien demadar més potència i al utilitzar una secció amplia es 
garantitza el suministrament sense haver de tornar a obrir les rases i cambiar els cables per altres de més 
secció.Aquest tipus de conductor s´utilitzará en tot el pal de 9 hectàrees per poder facilitar el moviment de 
càrregues.Segons ITC-BT-07 els conductors normalitzats per la companyia distribuïdora tindran les 
següents característiques pel que fa a intensitat màxima admissible,intensitat màxima de curt circuit i 
fusibles de protecció. 

 

Intensitat màxima de 
curtcircuit (kA 

Temps de curtcircuit 

Secció del conductor en 
mm² 

Intensitat màxima 
admissible 

(A) 

0,1s 0,2s 1s 

Fusible 

50 180 41,7 10,1 4,6 125 

95 269 27,9 19,2 8,8 200 

150 330 44,1 30,4 13,9 250 

240 430 70,5 48,7 22,3 315 

Taula 11.0.-Conductors normalitzats. 
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3.11.1.- Previsió de càrregues. 

La parcel.la A consta de 30 cases unifamiliars ubicades entre el carrer Passarell i carrer Pol sumant una 
potència prevista de 184,32kW. 

 

Parcel.la "A" (7595,87m²) 

Servei  NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (200m²) 30 9,2 182,16 

Enllumenat públic 1 2,16 2,16 

Total   184,32 

Taula 11.1.-Potències parcel.la A. 

 

La parcel.la B consta de 4 cases unifamiliars ubicades entre el carrer Passarell, el carrer Pol i la Ronda de 
les Illes sumant una potència prevista de 35,68kW. 

 

Parcel.la "B" (1002,19m²) 

Servei  NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (200m²) 4 9,2 34,96 

Enllumenat públic 1 0,72 0,72 

Total   35,68 

Taula 11.2.-Potències parcel.la B. 

La parcel.la C és un espai utilitzat com a  zona verda  amb 1719,71 metres quadrats ubicada entre el 
carrer Tramuntana i la Ronda de les Illes. 

Es preveu una potència de 2,008kW utilitzats per la il.luminació. 
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Parcel.la "C" (1719,71m²) 

Servei  NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Zona Verda  1 2,008 2,008 

Total   2,008 

Taula 11.3.-Potències parcel.la C. 

La parcel.la D consta de 10 cases unifamiliars  de 150metres quadrats de superfície ubicades entre el 
carrer Collsuspina, carrer Tramuntana i la Ronda de les Illes sumant una potència prevista de 79,1kW. 

 

Parcel.la "D" (2045,24m²) 

Servei  NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (150m²) 10 9,2 78,2 

Enllumenat públic 1 0,9 0,9 

Total   79,1 

Taula 11.4.-Potències parcel.la D. 

 

La parcel.la E consta de 44 cases unifamiliars  de 200 metres quadrats de superfície ubicades entre el 
carrer Pol, carrer Joan Maragall, carrer Ferrerrons  i la Ronda de les Illes sumant una potència prevista de 
294,14kW. 

 

Parcel.la "E" (8913,21m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (200m²) 22 9,2 145,36 

Enllumenat públic 0,5 1,71 1,71 

Total   146,86 

Taula 11.5.-Potències parcel.la E. 
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Parcel.la "E" (8913,21m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (200m²) 22 9,2 145,36 

Enllumenat públic 0,5 1,71 1,71 

Total   146,86 

 Taula 11.6.-Potències parcel.la E. 

Càlculs totals parce.la E: 

 
 

 

Taula 11.6.-Potència total parcel.la E.  

La parcel.la F consta d´un poliesportiu amb dues plantes, cadascuna de 1300 metres quadrats de 
superfície i una piscina a l´aire lliure de 25x10 metres quadrats amb la seva corresponent il.luminació  
interna amb focus on no es tindran en conte pel càlcul del projecte. Aquest poliesportiu es situa entre el 
carrer Collsuspina i carrer de l´Arbonès i s´ha calculat una potència total  de 261,8kW. 

 

Parcel.la"F"(3128,24m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Poliesportiu (1300m²)2pl. 1 130 260 

Enllumenat públic 1 1,8 1,8 

Total   261,8 

Taula 11.7.-Potències parcel.la F.  
 

Parcel.la "E" (8913,21m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (200m²) 44 9,2 290,72 

Enllumenat públic 1 3,42 3,42 

Total   294,14 
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La parcel.la G consta de 15 cases unifamiliars  de 150 metres quadrats de superfície ubicades entre el 
carrer Joan d´Alòs  i la Ronda de les Illes sumant una potència prevista de 69,22kW. 

 

Parcel.la "G" (2799,76m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Cases unifamiliars (150m²) 15 5,750 68,43 

Enllumenat públic 1 0,792 0,792 

Total   69,22 

Taula 11.8.-Potències parcel.la G.  

La parcel.la H consta de 110 vivendes de 80 metres quadrats de superfície amb electrificació bàsica, 20 
aparcaments de 240 metres quadrats amb ventilació forçada , i 10 locals comercials de 100 metres 
quadrats. Aquesta parcel.la es divideix en 6 escales individualitzades que s´estudiaran per separat amb les 
seves corresponents vivendes i locals.Esta situada entre el carrer Ferrerons, Ronda de les Illes , carrer del 
Arbonés i Joan Maragall i s´ha previst una potència de 719,88kW. 

 
 

Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 11 5,75 9,2 52,9 

Serveis Generals 1 5 1 5 

Aparcament (240m²) 2 4,8 1 9,6 

Locals com. 100m² 1xbloc 1 10 1 10 

Enllumenat públic 1 0,468 1 0,468 

Total    77,968 

Taula 11.9.-Potències parcel.la H.  
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Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 11 5,75 9,2 52,9 

Serveis Generals 1 5 1 5 

Aparcament (240m²) 2 4,8 1 9,6 

Locals com. 100m² 1xbloc 1 10 1 10 

Enllumenat públic 1 0,468 1 0,468 

Total    77,968 

Taula 11.9.-Potències parcel.la H. 

 
 

Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 22 5,75 15,8 90,85 

Serveis Generals 2 5 1 10 

Aparcament (240m²) 4 4,8 1 19,2 

Locals com. 100m² 1xbloc 2 10 1 20 

Enllumenat públic 2 0,936 1 0,936 

Total    140,986 

Taula 11.10.-Potències parcel.la H.  
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Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 22 5,75 15,8 90,85 

Serveis Generals 2 5 1 10 

Aparcament (240m²) 4 4,8 1 19,2 

Locals com. 100m² 1xbloc 2 10 1 20 

Enllumenat públic 2 0,936 1 0,936 

Total    140,986 

Taula 11.11.-Potències parcel.la H. 

 

 
 

Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 22 5,75 15,8 90,85 

Serveis Generals 2 5 1 10 

Aparcament (240m²) 4 4,8 1 19,2 

Locals com. 100m² 1xbloc 2 10 1 20 

Enllumenat públic 2 0,936 1 0,936 

Total    140,986 

Taula 11.12.-Potències parcel.la H.  
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Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 22 5,75 15,8 90,85 

Serveis Generals 2 5 1 10 

Aparcament (240m²) 4 4,8 1 19,2 

Locals com. 100m² 1xbloc 2 10 1 20 

Enllumenat públic 2 0,936 1 0,936 

Total    140,986 

Taula 11.13.-Potències parcel.la H.  

 

-Càlculs totals de la parcel.la H 

 

Parcel.la "H" (6561,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 80m² (2plantes) 110 5,75 Coeficients anteriors 469,2 

Serveis Generals 10 5 1 50 

Aparcament (240m²) 20 4,8 1 96 

Locals com. 100m² 1xbloc 10 10 1 100 

Enllumenat públic 10  1 4,68 

Total    719,88 

Taula 11.14.-Potència total parcel.la H.  
 

La parcel.la I s´ha construït un centre d´atenció primària (C.A.P.) de 1000 metres quadrats per  planta. Té 
dues plantes i el centre de transformació és propi ( d´abonat ). El C.A.P esta ubicat entre els carrers 
Arbonés, Ronda de les Illes i camí Font. 

S´ha previst una potència de 276,134kW. 
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Parcel.la "I" (1767,05m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

C.A.P. (50X20m²) 2 pl. 1 100 200 

Serveis Generals 5 15 75 

Enllumenat públic 1 1,134 1,134 

Total   276,134 

Taula 11.15.-Potències parcel.la I.  

La parcel.la J consta de 40 vivendes de 90 metres quadrats de superfície amb electrificació bàsica, 4 
aparcaments de 240 metres quadrats amb ventilació forçada , i 4 locals comercials de 70 metres quadrats. 
Aquesta parcel.la amb les seves corresponents vivendes i locals esta situada entre el camí Font, camí Ral 
de Vic , carrer del Arbonés i Rda de les Illes. 

S´ha previst una potència de 259,038kW. 

 
 
 

Parcel.la "J" (4012,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 90m² (1plantA) 20 5,75 14,8 85,1 

Serveis Generals 2 10 1 20 

Aparcament (240m²) 2 4,8 1 9,6 

Locals com. 70m² 1xbloc 2 7 1 14 

Enllumenat públic 2 0,4095 1 0,819 

Total    132,7 

Taula 11.16.-Potències parcel.la J.  
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Parcel.la "J" (4012,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 90m² (1plantA) 20 5,75 14,8 85,1 

Serveis Generals 2 10 1 20 

Aparcament (240m²) 2 4,8 1 9,6 

Locals com. 70m² 1xbloc 2 7 1 14 

Enllumenat públic 2 0,4095 1 0,819 

Total    132,7 

Taula 11.17.-Potències parcel.la J.  

-Càlculs totals de la parce.la J  

 

Parcel.la "J" (4012,83m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 90m² (1plantA) 40 5,75 Coeficients anteriors 170,2 

Serveis Generals 4 10 1 40 

Aparcament (240m²) 4 4,8 1 19,2 

Locals com. 70m² 1xbloc 4 7 1 28 

Enllumenat públic 4 0,4095 1 1,638 

Total    259,038 

Taula 11.18.-Potència total parcel.la J.  

La parcel.la K consta d´un col.legi de 3 plantes de 1000 metres quadrats cadascuna. Té un camp de futbol 
sala  a l´aire llire amb les seves corresponents il.luminacions. Aquesta parcel.la esta situada entre el carrer 
Joan Maragall i  carrer Pol.S´ha previst una potència pel conjunt de totes les instal.lacions de 354,918kW. 
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Parcel.la "K" (4088,65m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Col.legi 3 plantes (50x20m²) 1 100 300 

Serveis Generals 3 15 45 

Futbol sala 12 400 8,64 

Enllumenat públic 1 1,278 1,278 

Total   354,918 

Taula 11.19.-Potències parcel.la K.  

La parcel.la L consta d´una gran zona comercial de 1500 metres quadrats de superfície. En aquesta 
parcel.la també hi ha un aparcament exterior preparat per col.locar 30 cotxes.Tenint en compte la zona 
comercial i l´il.luminació pública s´ha previst una potència de 150,954kW. 

 

Parcel.la "L"(2514,01m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Gran superfície comercial  1 150 150 

Enllumenat públic 1 0,954 0,954 

Total   150,954 

Taula 11.20.-Potències parcel.l  

La parcel.la M és la primera de les 4 parcel.les que formen la zona industrial.En aquest espai de 2561,13 
metres quadrats s´ubiquen 3 indústries de 500 metres quadrats cadascuna. Aquesta parcel.la es situa entre 
el carrer Enric Morera, carrer Torres i Bages, carrer Jaume Balmes i camí Ral de Vic S´ha previst una 
potència de 188,877kW. 

Parcel.la "M"(2561,13m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Indústries (500m²) 3 62,5 187,5 

Enllumenat públic 1 1,377 1,377 

Total   188,877 

Taula 11.21.-Potències parcel.la M. 
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La parcel.la N consta de  de les 7 indústries de 750 metres quadrats de superfície cadascuna.En aquest 
espai s´ha previst una potència de 657,402kW. Aquesta parcel.la es situa entre el carrer Vilarrubia, carrer 
Torres i Bages i camí Ral de Vic. 

 
 

Parcel.la "N"(7078,81m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Indústries (750m²) 7 93,75 656,25 

Enllumenat públic 1 1,152 1,152 

Total   657,402 

Taula 11.22.-Potències parcel.la N.  

La parcel.la O té una superfície de 3657,79 metres quadrats i estan destinats a ser un espai de zona 
verda.En aquest espai s´ha previst una potència de 1,756kW. Aquesta parcel.la es situa entre el carrer Pol 
i la Avinguda Prat de la Riba 

 
 

Parcel.la "O"(3657,79m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Enllumenat públic 1 1,756 1 1,756 

Total    1,756 

Taula 11.23.-Potències parcel.la O.  
 

La parcel.la P consta de 50 vivendes de 100 metres quadrats de superfície amb un grau d´electrificació 
bàsica, 12 aparcaments de 200 metres quadrats amb ventilació forçada , i 15 locals comercials de 150 
metres quadrats. Aquesta parcel.la amb les seves corresponents vivendes i locals esta situada entre el 
carrer Enric Morera, carrer Pol , carrer del Arbonés i Joan Maragall i s´ha previst una potència de 
490,873kW. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 73 - 
 

 

 

 
 
 
 

Parcel.la "P" (3034,74m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 100m²(2plantes) 10 5,75 8,5 48,87 

Serveis Generals 1 15 1 15 

Aparcament (200m²) 1 4 1 4 

Locals comercials 2 15 1 30 

Enllumenat públic 1 0,241 1 0,3006 

Total    98,17 

Taula 11.24.-Potències parcel.la P. 

 

 
 
 

Parcel.la "P" (3034,74m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 100m²(2plantes) 10 5,75 8,5 48,87 

Serveis Generals 1 15 1 15 

Aparcament (200m²) 1 4 1 4 

Locals comercials 2 15 1 30 

Enllumenat públic 1 0,241 1 0,3006 

Total    98,17 

Taula 11.25.-Potències parcel.la P.  
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Parcel.la "P" (3034,74m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 100m²(2plantes) 10 5,75 8,5 48,87 

Serveis Generals 1 15 1 15 

Aparcament (200m²) 1 4 1 4 

Locals comercials 2 15 1 30 

Enllumenat públic 1 0,241 1 0,3006 

Total    98,17 

Taula 11.26.-Potències parcel.la P. 

 

 
 

Parcel.la "P" (3034,74m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 100m²(2plantes) 10 5,75 8,5 48,87 

Serveis Generals 1 15 1 15 

Aparcament (200m²) 1 4 1 4 

Locals comercials 2 15 1 30 

Enllumenat públic 1 0,241 1 0,3006 

Total    98,17 

Taula 11.27.-Potències parcel.la P. 
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Parcel.la "P" (3034,74m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 100m²(2plantes) 10 5,75 8,5 48,87 

Serveis Generals 1 15 1 15 

Aparcament (200m²) 1 4 1 4 

Locals comercials 2 15 1 30 

Enllumenat públic 1 0,241 1 0,3006 

Total    98,17 

Taula 11.28.-Potències parcel.la P.  

Càlculs totals de la parcel.la P 

 

Parcel.la "P" (3034,74m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Vivendes 100m²(2plantes) 50 5,75 Coeficients anteriors 244,37 

Serveis Generals 5 15 1 75 

Aparcament (200m²) 5 4 1 20 

Locals comercials 10 15 1 150 

Enllumenat públic 5 0,241 1 1,503 

Total    490,873 

Taula 11.29.-Potència total parcel.la P.  
 

 

La parcel.la Q té un local de 1000  metres quadrats de superfície destinats com a parc de bombers.En 
aquest espai s´ha previst una potència de 100,504kW. Aquesta parcel.la es situa entre el carrer Vilarrubia, 
carrer Pol. 
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Parcel.la "Q"(1514,18m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Parc de bombers(1000m²) 1 100 100 

Enllumenat públic 1 0,504 0,504 

Total   100,504 

Taula 11.30.-Potència total parcel.la P.  

La parcel.la R és el tercer espai destinat a la zona industrial. En ell s´ubiquen 2 indústries de 300  metres 
quadrats de superfície .En aquest espai s´ha previst una potència de 75,675kW. Aquesta parcel.la es situa 
entre el carrer Enric Morera i carrer Joan Maragall. 

 
 

Parcel.la "R"(888,65m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Indústries (300m²) 2 37,5 75 

Enllumenat públic 1 0,675 0,675 

Total   75,675 

Taula 11.31.-Potència total parcel.la R. 

La parcel.la S és el darrer espai destinat a la zona industrial. En ell s´ubiquen 4 indústries de 400  metres 
quadrats de superfície .En aquest espai s´ha previst una potència unitària de 50Kw per indústria sumant 
un total de 202,025kW sumant també l´il.luminació exterior. Aquesta parcel.la es situa entre el carrer 
Enric Morera, carrer Vilarrubia, carrer Jaume Balmes i carrer Joan Maragall. 

 
 

Parcel.la "S"(2564,84m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Potencia Total(kW) 

Indústries (400m²) 4 50 200 

Enllumenat públic 1 2,025 2,025 

Total   202,025 

Taula 11.32.-Potència total parcel.la S. 
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La parcel.la T té una superfície de 372,78 metres quadrats i estan destinats a ser un espai de zona 
verda.En aquest espai s´ha previst una potència de 0,7308kW. Aquesta parcel.la es situa entre el carrer 
Vilarrubia i el carrer Jaume Balmes. 

 
 

Parcel.la "T"(372,78m²) 

Servei NºTotal Potencia unitària(kW) Coeficient simultanietat Potencia Total(kW) 

Enllumenat públic 1 0,7308 1 0,7308 

Total    0,7308 

Taula 11.33.-Potència total parcel.la T. 

La potència total demandada de les 9 hectàrees és de 4426,86kW.La densitat elèctrica per metre quadrat 
és de 49,19W/m².L´instal.lació general s´ha dissenyat utilitzant un factor de potència de 0,9 per tots els 
consums. A l´il.lumninació pública també s´ha utilitzat un cosφ de 0,9.La potència necessària per 
alimentar les 9 hectàrees és de: 

Pactiva / cosφ = 4426,86kW/0,9 = 4918,7kVA.  

Juntant els 9 transformadors de 630kVA i el transformador de 400kVA suman una potència total de 
6070kVA.Els 10 transformadors estan repartits en 6 centres de transformació, 4 d´ells amb 2 
transformadors cadascú i els 2 restants amb 1 transformador. 
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12.1.- SORTIDES DE  B.T.  

La xarxa de baixa tensió es distribuïrà mitjançant els quadres de distribució CBTO-C de la marca 
ORMAZABAL.Les sortides seran trifàsiques de 400V de tensió entre fases i 230V entre fase i neutre. 

● Línies previstes en l´unitat d´actuació municipal.  

Centre de transformació Transformador Sortida Potència 

(kW) 

Longitut total.(m) Saturació 

Màx 

(%) 

C.D.T. 

(%) 

C.T.1. 1 1 verm 34,96 60,73 16,51 0,12 

C.T.1 1 2 lila 182,16 426,67 77,19 2,20 

C.T.1 1 3 blau 145,36 228,05 68,63 1,66 

C.T.1 1 4 e.pu. 9,03 30,29 5,33 0,02 

C.T.1 1 5 groc 123,28 232,64 68,63 1,66 

C.T.1 2 1 e.pu. 3,24 34,55 1,90 0,008 

C.T.1 2 2 lila 262 90,58 95,27 0,66 

C.T.1 2 3 groc 68,43 379,4 32,31 1,36 

C.T.1 2 4 verm 78,2 292,18 36,92 1,30 

C.T.2 3 1 lila 128,7 65,98 48 0,48 

C.T.2 3 2 blau 128,7 110,74 48,3 0,90 

C.T.2 3 3 groc 77,5 168,93 36,59 0,95 

C.T.2 3 4 verm 140,05 212,62 66,12 1,54 

C.T.2 4 1 blau 140,05 57,92 66,12 0,49 

C.T.2 4 2 verm 140,05 42,88 88,23 0,29 

C.T.2 4 3 lila 140,05 160,8 88,23 1,29 

C.T.2 4 4 groc 77,5 124,54 39,06 0,70 

C.T.2 4 5 e.pu. 1,19 11,44 7,63 0,015 

C.T.3 5 1 e.pu. 2,77 17,53 1,12 0,004 

C.T.3 5 2 verm 275 9,2 91,31 0,07 
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C.T.4 6 1 groc 93,75 130,75 47,25 0,89 

C.T.4 6 2 verm 93,75 83,59 47,25 0,57 

C.T.4 6 3 lila 93,75 106,54 47,25 0,73 

C.T.4 6 4 blau 93,75 132,08 47,25 0,90 

C.T.4 6 5 Blau 93,75 203,41 47,25 1,39 

C.T.4 7 1 lila 100 60,45 50,4 0,31 

C.T.4 7 2 blau 93,75 116,3 47,25 0,80 

C.T.4 7 3 Blau 93,75 124,94 47,25 0,85 

C.T.4 7 4 verm 75 87,08 31,79 0,37 

C.T.4 7 5 groc 100 79,59 42,38 0,48 

C.T.4 7 6 e.pu. 3,2 5,82 8,73 0,008 

C.T.5 8 1 e.pu. 13.51 2,85 5,72 0,003 

C.T.5 8 2 Blau 350 17,54 92,4 0,17 

C.T.6 9 1 lila 97,87 159,73 52,15 1,14 

C.T.6 9 2 groc 97,87 125,81 52,15 0,90 

C.T.6 9 3 verm 97,87 109,82 52,15 0,78 

C.T.6 9 4 Blau 97,87 126,84 52,15 0,91 

C.T.6 9 5 blau 97,87 181,98 52,15 1,30 

C.T.6 10 1 e.pu. 3,78 5,4 4,66 0,005 

C.T.6 10 2 Blau 62,5 56,93 29,5 0,26 

C.T.6 10 3 blau 62,5 45,01 29,5 0,21 

C.T.6 10 4 lila 62,5 10,65 36,88 0,05 

C.T.6 10 5 groc 155 50,37 71,28 0,56 

Taula 12.0.-Sortides de B.T. 
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13.1.- TRAÇATS DE LES LINIES B.T. 

El suministrament elèctric a les diferents parcel.les, les diferents línies de baixa tensió sortiran dels 
quadres CBTO-C situats als centres de transformació fins els diferents punts de suministrament. En els 
serveis especials de les parcel.les F,I,K,Q,R,M,S,N i L els suminstraments es realitzaran d´una manera 
directe des del centre de transformació a la caixa general de protecció. A les parcel.les A,B,E,D,G ja que 
són cases unifamiliars l´alimentació és realitzarà des del centre de transformació fins la primera caixa de 
distribució urbana i aquesta s´unirà amb les restants caixes de distribució urbana per un sistema d´entrada 
i sortida.A les parcel.les restants H,J i P s´ubiquen diferents blocs de vivendes i l´alimentació es realitzarà 
des del centre de transformació fins les caixes generals de protecció que s´uniran entre elles 
respectivament.En els blocs de vivendes es posarà una caixa general de protecció per cada escala, 
individualitzant així el consum.Tota la xarxa de baixa tensió s´ha disenyat respectant les màximes 
caigudes de tensió permeses per la companyia distribuidora (Fecsa-Endesa) en cada cas particular.Les 
línies de baixa i mitja tensió s´executaran per terrenys de domini públic: voreres i calçades. S´ha intentat 
que la majoria de línies circulin per les voreres disminuint així l´impacte de l´obra així com també s´ha  
intentat realitzar el mínim nombre de creuaments de calçada ja que això encareix el projecte ja que els 
cables han d´anar sota tub.Com s´ha comentat anteriorment el traçat de les línies s´ha dissenyat de la 
manera més rectilínia possible per facilitar la seva ubicació en cas d´avería. La seva ubicació serà 
paral.lela a voreres i calçades i les línies seran el més curtes possibles per disminuir les caigudes de 
tensió. 

1.13.1.- .Elements que constitueixen la xarxa de baixa tensió. 

A la xarxa de mitja tensió s´han utilitzat com a elements principals: quadres de distribució ubicats dins 
dels centres de transformació, caixes de distribució urbana utilitzades a les cases unifamiliars, caixes de 
seccionament referides als blocs de vivendes i a algun servei especial, els centres de protecció i mesura  i 
finalment les caixes generals de protecció. 

2.13.1.- Quadres de distribució instal.lats dins dels C.T. 

S´utilizaran quadres CBTO-C per fer la distribució de les diferents línies. Aquests quadres es 
caracteritzen per tenir 8 possibles sortides enlloc de les 4 que presenta el  quadre   AC-4 d´Ormazabal. 

Característiques genrals del CBTO-C: 

� Elevada seguritat IP2X en tot el quadre. 

� Calitat de servei. 

� Fiabilitat. 

� Enclavament mecànic de les bases a la placa suport aïllant. 

� Materials autoextinguibles. 

� Facilitat de maniobra. 

●Funcions principals: 

� Escomesa més seccionament més alimentació a embarrat d´alimentació. 

      ●Funcions addicionals: 
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� Control i mesura més escomesa auxiliar o de socors. 

 S´ha escollit el CBTO-C enlloc del AC-4 o del CBT perque presenta com a millores el reforçament de 
l´aïllament, millora del grau IP ja que s´evita el contacte amb parts actives, el.liminació del risc de  l´arc 
intern i una millor facilitat de connectar un grup electrògen i finalment per tenir la possibilitat d´ampliació 
de sortides degut a una futura ampliació elèctrica de la zona. 

3.13.1.- Caixes de distribució urbana (C.D.U.). 

S´utilitzaran caixes de distribució urbana a les parcel.les A,B,D,E i G ja que són urbanitzacions 
d´habitatges unifamiliars. Aquestes permetran fer entrada i fins a dos sortides de la línia de B.T. i 
permeten derivar a client fins a un màxim de 2 suministraments trifàsics o 4 monofàsics.Les caixes de 
distribució urbana (C.D.U.) acabaran als centres de proecció i mesura corresponents.(C.P.M). 

Les C.D.U. aniran empotrades als murs als límits de les parcel.les a una alçada de 0,5sobre la vorera.Es 
col.locarà una caixa cada dos cases unifamiliars, amb suministraments intermitjos  es realitzarà l´entra i 
sortida de la línia de B.T. per sota de la caixa mitjançant canalització empotrada amb dos trams de tub 
160mm².Les C.D.U. estaran alimentades per l´armari de distribució del centre de transformació o per 
altres caixes de distribució urbana segons la seva ubicació. En les caixes de final de línia només es 
realitzarà entrada i sortida pel client o clients. 

 

●Caixes de distribució per a urbanitzacions normalit zades per Fecsa-Endesa 

 
 

DIMENSIONS (mm) FABRICANT 

A B C 

REFERENCIA 

Cahors 536 516 227 555.014 

Caydetel 535 520 232 AX1-400/100/2 

Claved 536 520 234 AX2-400/100/2 

Crady 532 515 234 120782 

Hazemeyer 532 515 236 DSPD 400/6 

Himel 536 521 231 DSPD 9240/C 

Pinazo 530 530 230 PNZ-A/CDU 

Taula 13.0.-Caixes de distribució urbana normalitza des. 

En el nostre cas s´ha escollit caixes Himel DSPD 9240/C. 

Les pletines on es connectaran els conductors seran de coure 30x4mm i estan situades a la part inferior de 
la caixa de distribució.  
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●Terminals d´alumini normalitzats per Fecsa-Endesa 

TERMINALS D´ALUMINI NORMALITZATS 

Cembre F.C.I. Niled Sofamel S.A. Teydesa 

ASE50-M12 Y4A50AM12 TA-50 TDC-S 50 CAB-50 

ASE95-M12 Y4A95AM12 TA-95 TDC-S 95 CAB-95 

ASE150-M12 Y4A150AM12 TA-150 TDC-S 150 CAB-150 

ASE240-M12 Y4A240AM12 TA-240 TDC-S 240 CAB-240 

Taula 13.1.-Terminals normalitzats d´Al. 

En el nostre cas utilitzarem terminals Sofamel TDC-S 240.Aquests terminals són d´alumini homogeni per 
connexió bimetàl.lica Al-Cu. La conneexió es farà per punxonat profund. Després s´aïllarà mitjançant un 
recobriment que aportarà un nivell d´aïllament com a mínim igual a la del cable. 

4.13.1.- .Centres de protecció i mesura per urbanitzacions (C.P.M.) 

La caixa de distribució urbana alimentarà a cada caixa de protecció i mesura. Cada escomesa individual 
de cada casa unifamiliar estarà formada per dos conductors de coure de secció 16mm², fase i neutre. 
Aquestes escomenses individuals aniran protegides per fusibles  classe Gg de 63A situats a les bases 
portafusibles situats a la part superior de la C.D.U. 

La part inferior de la CPM estarà situada a una alçada de 0,5m del nivell del terra en tanques i d´1,50m en 
edificis.La CPM estarà instal.lada a l´interior d´un ninxol, aquest ninxol estarà proveït d´una porta 
metàl.lica de 2mm de gruix, amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, estarà protegida contra 
la corrossió i disposarà d´un pany normalitzat per la companyia distribuïdora Fecsa-Endesa. 

La CPM esta feta de material aïllant de classe tèrmica A com a mínim segons norma UNE-EN 21305 i 
tindrà una resistència al foc d´acord amb la norma UNE-EN 60695-2-1 
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●Caixes de protecció i mesura normalitzades segons l a companyia Fecsa Endesa 

 
 

DIMENSIONS FABRICANT 

A B C 

REFERENCIA 

Claved 460 330 190 CPM1-MCR 

Hazemeyer 430 317 190 PPM1-1MD/C 

Himel 455 310 185 PN34C/D2-CBL 

Cahors 431 317 191 256.825 

Caydetel 431 317 191 C/0-CPM1-D2/2 

Uriarte 460 330 190 CPM1D2M-C 

Pinazo 428 312 190 PNZ-A/CPM1 

Crady 450 320 145 GLM-1 1MRP 

Taula 13.2.-C.G.P. normalitzades per Fecsa Endesa. 

En el nostre cas s´ha escollit C.P.M del tipus Himel PN34C/D2-CBL per distribuir l´energia a cada 
abonat. 

5.13.1.- .Caixes de seccionament (C.S.). 

S´utilitzaran caixes de seccionament en les zones F,J,H,K,Q,P,L,R,S,M,N on faran la funció d´entrada i 
sortida de la línia de distribució. 

Utilitzarem la caixa de seccionament Himel CS-400/EN on té la sortida cap a la CGP per la part superior i 
la sortida cap a la línia de distribució per la part inferior acoplant-se perfectament així al tipus de línia 
soterrada que s´utilitza en el pla parcial. 

●Característiques principals de la CS: 

 

DIMENSIONS (mm) FABRICANT 

U V X Y 

REFERENCIA 

HIMEL ------ 623 235 163 CS-400/EN 

Taula 13.3.-Dimensions C.S.-400/EN de la marca HIMEL.  
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6.13.1.- Caixes generals de protecció (C.G.P.). 

S´utilitzaran caixes generals de protecció en els blocs de vivendes i en els diferents edificis especials com 
les  naus industrials, el supermercat, el parc de bombers, quadres d´enllumenat públic etc...Aquests 
dispositiu connecta l´escomesa amb la línia general d´alimentació y en el seu interior conté els elements 
de protecció. Aquests elements són fusibles d´alt poder de ruptura i es col.locaran només a les fases i mai 
en el neutre.Aquestes caixes aniran unides amb caixes de seccionament que serveixen per distribuïr la 
línia pels diferents tipus de suministraments.Tant la CGP com el conjunt de protecció i mesura del 
suminstrament hauran d´estar situats en llocs de trànsit general, de fàcil i de lliure accés i amb permanent 
accessibilitat al personal de Fecsa Endesa amb l´objecte de facilitar les tasques de lectura, verificació o 
manteniment.Les escomeses seran subterrànies i s´instal.laran sempre en un nínxol a la paret que 
estancarà aamb una porta metàl.lica revestida exteriorment d´acord amb les característiques de l´entorn i 
estarà protegida contra la corrossió. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30cm del 
terra.No s´allotjaran més de dos CGP a l´interior d´un mateix nínxol, i es disposarà una caixa general de 
protecció per cada línia general d´alimentació. 

 
� Suministraments individuals de potència inferior a 15kW. 

Podrem dividir els consums del projecte en consums inferiors a 15kW i consums superiors a 15kW. 

En el cas de suministraments per a un únic usuari amb potència inferior a 15kW no existirà línia general 
d´alimentació, es simplificarà l´instal.lació col.locant en un únic conjunt la CGP i l´equip de mesura, 
anomenant-se caixa de protecció i mesura (CPM). Utilitzarem caixes de protecció i mesura en les zones 
A,B,E,D,G degut a la seva pròpia constitució ja que són urbanitzacions amb cases unifamiliars. La 
distribució entre les diferents cases unifamiliars es farà utilitzant les caixes de distribució urbana.La caixa 
de protecció i mesura estarà situada encastada en un nínxol, en espai llire i permanent accés des del 
carrer.La part inferior de la CPM estarà situada a 0,5m del nivell del terra.El nínxol estarà proveït d´una 
porta metàl.lica de 2mm de gruix i grau de protecció IK10, protegida contra la corrossió i de pany 
normalitzat per Fecsa Endesa. 

 

� Suministraments individuals de potència superiors a 15kW. 
 
Considerarem en aquest grup, suministraments trifàsics de naturalesa individual, que alimenten 
una sola indústria, comerç o servei especial, independentment de si tenen una ubicació aïllada o 
estan integrats en un edifici destinat simultanietat a altres usos.Els consums superiors a 15kW 
que tindrà la parcel.lació seran les zones F,H,J,K,Q,P,L,M,N,R,S.Els consums disposaran d´una 
sola escomesa subterrània, que alimentarà directament un conjunt de protecció i mesura a través 
d´una caixa genral de protecció.La CGP anirà instal.lada separada del conjunt de protecció i 
mesura, en le límit de la propietat, a la tanca de l´edifici, a l´interior del ninxol o en mateix 
recinte on s´ubiqui el conjunt de protecció i mesura.En tots els casos seran llocs de lliure i 
permanent accés. El conjunt de protecció i mesura s´instal.larà a l´exterior, s´ubicarà a l´interior 
de recintes destinats únicament a aquest fi. El recinte es tancarà amb una porta de doble fulla, 
preferentment metàl.lica, de 2 mm de gruix d´espesor amb un grau de protecció IK10 segons NE 
EN 50.102, revestida exteriorment d´acord amb les característiques de l´entorn. Estarà protegida 
contra la corrossió i disposarà d´un pany normalitzat per Fecsa Endesa. 
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La paret on es fixarà la CPM no estarà exposada a vibracions, per tant la resistència no serà inferior a la 
del paredó. No estarà instal.lada al costat de comptadors de gas, aixetes o sortides d´aigua.L´escomesa 
suterrània tindrà entrada i sortida de la línia de distribució i derivació a la CGP  mitjançant la caixa de 
seccionament.Utilitzarem la caixa general de protecció del tipus CGP-9 i caixa de seccionament CS-
400/EN. Tant la caixa general de protecció com la caixa de seccionament aniran instal.lades conjuntament 
amb el mateix nínxol. 

●Caixa General de Protecció: 

 
 

 

TIPUS  C.G.P. 

 

 

ESQUEMA C.G.P.-9 

 

 

 

160A/250A 

 

 

 

400A/630A 

 

Taula 13.4.-Esquema C.G.P.-9. 

 
 

●Model seleccionat CGP-9. 

 

Curtcircuits fusibles 

Bases Fusibles 

Designació de la CGP 

Nombre Mida I màx. (A) 

Connexions d´entrada  i sortida 
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CGP-9-160 3 0 160 Cargol M10 

CGP-9-250 3 1 250 Cargol M10 

CGP-9-400 3 2 400 Cargol M10 

CGP-9-630 3 3 630 2 Cargols M10 i neutre distants més de 40mm 

Taula 13.5.-Tipus de  C.G.P.-9 utilitzats.  

Les CGP de 400 i de 630 s´utilitzaran exclusivament amb suministraments individuals.Utilitzarem caixes 
generals de protecció de la marca HIMEL. 

●Característiques de les CGP Himel. 

FABRICANT CGP  ESQUEMA 

Referències In (A) 

CGPH-160/9-EN 160 

CGPH-250/9-EN 250 

CGPH-400/9-EN 400 

 

 

HIMEL 

CGPH-630/9-EN 630 

 Taula 13.6.-Característiques  C.G.P.-9 HIMEL.  

7.13.1.- Esquema TT. 

S´utilitzarà l´esquema TT en els dispositius de protecció.Totes les mases dels equips elèctrics protegits 
per un mateix dispositiu  han  d´estar interconnectades i unides per un conductor de protecció a la mateixa 
presa de terra.El neutre de cada transformador ha de posar-se a terra. Es complirà la següent fòrmula: 

Ra x Ia ≤ U 

On: 

Ra → suma de resistències de la posta a terra i dels conductors de mases. 

Ia  → corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. 

U  → tensió de contacte límit convencional (50, 24V). 

 

●Els dispositius que s´utilitzen al esquema TT són: 

-Dispositius de protecció de corrent diferencial-residual. 

-Dispositius de protecció de màxima corrent, com fusibles, IA etc... 
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8.13.1.- Elements costitutius de la xarxa. 

Nº Circuit  Nº Trafo Nº Tipus 1 Nº Elem. Tipus 2 Pot. Int. Fusibles Tipus de fusible Imax. 

      (kW) (A) (A)  (A) 

1 1 2 C.D.U. 4 C.P.M. 34,96 56,07 80 22X58mm 271,76 

2 1 16 C.D.U. 30 C.P.M. 182,16 292,1 315 2 339,7 

3 1 11 C.D.U. 22 C.P.M. 145,36 233,12 315 2 339,7 

4 1 1 C.G.P.-9-100 1 C.P.M. 9,03 14,48 32 22X58mm 271,76 

5 1 11 C.D.U. 22 C.P.M. 145,36 233,12 315 2 339,7 

1 2 1 C.G.P-9-100 0 0 3,24 5,19 16 22X58mm 271,76 

2 2 1 C.G.P-9-630 0 0 262 420,18 450* 3 483 

3 2 8 C.D.U. 15 C.P.M. 68,43 109,74 160 0 339,7 

4 2 5 C.D.U. 10 C.P.M. 78,2 125,41 160 0 339,7 

1 3 2 C.G.P-9-400 1 C.S.-400-EN 128,7 206,4 250 1 430 

2 3 2 C.G.P-9-400 1 C.S.-400-EN 128,7 206,4 250 1 430 

3 3 1 C.G.P-9-160 0 0 77,5 124,3 160 0 339,7 

4 3 2 C.G.P-9-400 1 C.S.-400-EN 140,05 224,61 250 1 339,7 

1 4 2 C.G.P-9-400 1 C.S.-400-EN 140,05 224,61 250 1 339,7 

2 4 2 C.G.P-9-400 1 C.S.-400-EN 140,05 224,61 250 1 254,56 

3 4 2 C.G.P-9-400 1 C.S.-400-EN 140,05 224,61 250 1 254,56 

4 4 1 C.G.P-9-160 0 0 77,5 124,29 160 0 318,2 

5 4 1 C.G.P-9-100 0 0 2,14 3,43 16 22X58mm 378,4 

1 5 1 C.G.P-9-100 0 0 2,77 4,44 16 22X58mm 430 

2 5 1 C.G.P-9-630 0 0 275 441,03 450* 3 483 

1 6 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 
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2 6 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 

3 6 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 

4 6 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 

5 6 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 

1 7 2 C.G.P-9-250 1 C.S.-400-EN 100 160,38 200 1 318,2 

2 7 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 

3 7 1 C.G.P-9-250 0 0 93,75 150,35 200 1 318,2 

4 7 2 C.G.P-9-250 1 C.S.-400-EN 75 120,28 160 1 378,4 

5 7 2 C.G.P-9-250 1 C.S.-400-EN 100 160,38 250 1 378,4 

6 7 1 C.G.P-9-100 0 0 3,2 5,13 16 22X58mm 339,7 

1 8 1 C.G.P-9-100 0 0 13,51 21,66 40 22X58mm 378,4 

2 8 1 C.G.P-9-630 0 0 350 561,3 630 3 607,2 

3 8 1 C.G.P-9-250 0 0 100 160,48 200 1 430 

1 9 1 C.G.P-9-250 0 0 97,87 156,56 200 1 301 

2 9 1 C.G.P-9-250 0 0 97,87 156,56 200 1 301 

3 9 1 C.G.P-9-250 0 0 97,87 156,56 200 1 301 

4 9 1 C.G.P-9-250 0 0 97,87 156,56 200 1 301 

5 9 1 C.G.P-9-250 0 0 97,87 156,56 200 1 301 

1 10 1 C.G.P-9-100 0 0 3,78 6,06 16 22X58mm 430 

2 10 1 C.G.P-9-160 0 0 62,5 100,23 125 0 339,7 

3 10 1 C.G.P-9-160 0 0 62,5 100,23 125 0 339,7 

4 10 1 C.G.P-9-160 0 0 62,5 100,23 125 0 339,7 

5 10 1 C.G.P-9-400 0 0 151 242,16 400 2 339,7 

Taula 13.7.-Elements de protecció per les línies de B.T.. 
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9.13.1.- Grups electrògens. 

Determinats edificis de l´unitat d´actuació municipal hauran de disposar de algun grup electrògen per una 
possible falta de suministrament.Aquest fet es té en conte però no es realitza l´estudi ja que seria part d´un 
projecte de B.T. apart del projecte realitzat.  

14.1.- ENLLUMENAT PÚBLIC. 

L´objectiu fonamental de l´enllumenat públic és el de proporcionar unes mínimes condicions de visibilitat  
durant les hores de falta de llum natural. Aquesta visibilitat permetrà utilitzar les diferents zones 
públiques sense risc.A l´hora de dissenyar l´il.luminació caldrà tenir en compte la contaminació lumínica 
conseguint mantenir les condicions naturals en hores nocturnes. Altre aspecte a considerar serà el fet 
d´intentar conseguir un estalvi energètic considerable, sense disminuir la seguretat pels vianants. 

●Dades a considerar: 

� Dimensions de l´espacio a il.luminar. 

� Característiques de l´espai a il.luminar i zona del voltant.  Segons sigui millor el quadern de 
càrregues, haurà una major garantia per la realització de l´estudi i del càlcul de l´instal.lació 
necessària (edificis, vegetació, topografia de la zona etc..) 

� Naturalesa o finalitat de l´espai a il.luminar, així es podran fixar els nivells d´il.luminació i altres 
necessitats. 

� Nivells d´il.luminació necessaris. 

●El.lecció del material: 

� Tipus i classe de la font lluminosa ( incandescència, vapor de sodi, vapor de mercuri...). 

� Tipus de lluminària amb totes les seves característiques ( hermètica, oberta o ventilada etc...) 

� Característiques òptiques de les lluminàries amb la làmpara escollida. 

 
●Alçada recomenada del punt de llum segons el flux q ue es preveu instal.lar per lluminària. 

  

POTENCIA INSTALADA (lm) AlÇADA DEL PUNT DE LLUM(m) 

3000 a 9000 6,5 a 7,5 

9000 a 19000 7,5 a 9 

> 19000 ≥ 9 

Taula 14.0.- Alçades dels punts de llum segons P.in s. 
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●Relació entre la separació i l ´alçada dels punts d e llum segons el nivell de llum. 

 

IL.LUMINACIO Mitjana (Emed = lux) RELACIO DISTANCIA/ALÇADA  

2≤ Emed < 7 4 a 5 

7≤ Emed < 15 3,5 a 4 

15≤ Emed < 30 2 a 3,5 

Taula 14.1.- Relacions entre separació i alçada. 

●Disposició dels  punts de llum, segons l´ amplada  de la via i alçada dels mateixos punts de llums. 

 

RELACIO ALÇADA DE LLUM/ AMPLADA  DE 
LA VIA 

 

TIPUS DE DISPOSICIO 

Valor Mínim Valor recomenat 

Unilateral 0,85 1 

Bilateral al tresbolillo 1/2 2/3 

Bilateral pareada 1/3 1/2 

Taula 14.2.- dDisposicions entre les lluminàries. 

●Relació entre alçada  del punt de llum i distancia entre lluminàries. 

 

TIPUS DE VIA RELACIO ALÇADA DE LLUM/ AMPLADA DE 
LA VIA 

Avingudes principals 3,5 a 4 

Carrers centrals 4 a 4,5 

Carrers secundaris 4,5 a 6 

Zones residencials 4,5 a 6 

Carreteres importants 4,5 a 5 

Carreters secundàries 5 a 7 

Taula 14.3.- Alçada/amplada per tipus de via. 
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●Influències principals de l´enllumenat públic. 

L´influència de l´enllumenat públic en les diferents zones queda palès per: 

-Reducció dels accidents de circulació i en cas d´haver accident reducció de la gravetat de l´accident. Els 
estudis realitzats demostren que l´il.luminació pública és primordial per la reducció dels accidents i de la 
seva pròpia gravetat. 

-Increment de la seguretat de les persones. Queda palès que amb una il.luminació adecuada es milloren 
les condicions de vigilància i és un aspecte que serveix d´element disuasori per accions delictives. 

-Augment de la comoditat pels vianants i pels conductors. Aquesta comoditat ve reflecsada per la 
disminució de l´esforç visual i la major amplitut de camp de percepció que faciliten les acciones 
posteriors. 

-Reducció dels temps dels recorreguts. Els conductors poden circular amb major seguretat i més fluidesa. 

-Millora de l´ambient ja que un bon enllumenat fa destacar l´entorn. 

-Increment de l´activitat comercial i turística. 

 

1.14.1.- Característiques elèctriques de la xarxa. 

La xarxa que alimentarà l´enllumenat públic tindrà una tensió nominal de 400V i serà suministrada per la 
companyia Fecsa Endesa (empresa productora i distribuïdora d´energia elèctrica ). 

La xarxa de B.T. serà subterrània en tot el pla parcial de 9 hectàrees. S´ha considerat realitzar la xarxa de 
manera subterrània per evitar l´impacte ambiental sobre el municipi.La xarxa de distribució de 
l´enllumenat públic serà trifàsica amb neutre, amb una frequència de 50Hz i amb una tensió entre fases de 
400V i de 230V entre fase i neutre.Segons ITC-BT-09 pel que fa a dimensionat de les instal.lacions caldrà 
considerar una potencia aparent mínima en VA que es considerarà 1,8 vegades la potencia en watts de les 
làmpares o tubs de descàrrega.El factor de potència de cada punt de llum s´haurà de corretgir fins a un 
valor major o igual a 0,90. En el nostre cas tota la instal.lació, ja sigui d´enllumenat o d´alimentació a 
vivendes etc s´ha considerat un factor de potència de 0,90 per tenir una major seguretat en tota les línies. 

La màxima caiguda de tensió entre l´origen de l´instal.lació i qualsevol altre punt de l´instal.lació serà 
menor o igual a 3%.La tensió nominal de l´instal.lació és de 400V, llavors la caiguda de tensió màxima 
permesa serà de 12V.Amb la finalitat d´aconseguir un estalvi energètic i sempre que sigui possible, les 
instal.lacions es programaran amb difrents nivells segons el nivell de llum existent durant el pas de les 
hores.  
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2.14.1.- .Tipus de zones a il.luminar. 

El pla parcial estudiat comprén 9 hectàrees on es distingeixen 4 tipus de zones diferents pel que fa a la 
seva morfologia i al tipus d´il.luminació a utilitzar. 

●Zones del pla: 

-Zones verdes. 

 -Zona industrial. 

 -Zona amb cases unifamiliars. 

 -Centre urbà amb blocs de vivendes, col.legi, poliesportiu i centre d´atenció primària. 

 
� Zones verdes 

 
En el conjunt de tot el pla parcial hi ha 4 zones verdes. 
 

� Zona industrial 

La zona industrial esta ubicada a la part sudest del pla parcial. En ell hi ha 4 parce.les amb 16 indústries 
de diferents tipus.Aquesta zona serà considerada de poc trànsit circulatori ja que la major part de 
l´activitat es realitzarà durant el dia. 

� Zona amb cases unifamiliars. 
 
Aquesta zona esta ubicada a la part nord del pla parcial i compendrà un total de 5 parcel.les amb 
103 cases unifamiliars.La il.luminació de tota la zona haurà de satisfer una mínima seguretat pels 
vianants sense il.luminar en excès els carrers de les parcel.les.La zona serà considerada de pas 
mitjà oel que fa a la circulació d´automòvils. 
 

� Centre urbà amb blocs de vivendes, col.legi, poliesportiu i centre d´atenció primària 

Aquesta és la zona més complexa degut a la seva varietat d´edificis. Comprèn un total de 8 parce.les amb: 

-3 parce.les on s´ubiquen un total de 205 vivendes. 

-1 parcel.la on s´ubica un col.legi amb una pista exterior de futbol sala i altre pista  exterior de basquet. 

-1 parcel.la amb un parc de bombers. 

-1 parcel.la amb un poliesportiu i piscina no coberta. 

-1 parcel.la amb un C.A.P. (centre d´atenció primària) 

-1 parcel.la amb un supermercat. 

La contaminació lumínica serà uns dels aspectes més importants a considerar en aquesta zona del pla 
parcial. 
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3.14.1.- Normativa aplicable. 

●Les Normes i disposicions particulars de la companyia distribuïdora de Fecsa Endesa. 

●Reglament electrotècnic de baixatensió (RBT) real decret 842/2002 del 2 d´agost de 2002 i instruccions 
tècniques complementàries ITC. 

●ITC-BT-09 referents a l´enllumenat per a exteriors. 

●Llei 06/2001, del 31 de maig, d´ordenació ambiental de l´enllumenament per a la protecció del medi 
ambient de nit. 

 

4.14.1.- .Potències i xarxa subterrània. 

En la unitat de electrificació del pla parcial de 9 hectàrees s´han ubicat 7 quadres de distribució, protecció 
i control pel enllumenat públic. 

●Distribució dels quadres de comandament de l´enllum enat públic. 

 

Taula 14.4.- Distribució dels quadres d´E.P. 

A les xarxes subterrànies per l´enllumenat exterior els conductors seran del tipus RV-K 0,6/1kV segons la 
denominació de les normes UNE 21123, i els conductors seran unipolars constituïts per tres conductors 
independents pel que fa a les fases i amb la mateixa secció pel neutre com per les fases.Aquests tipus de 
conductors són de cable flexible (manguera), de coure amb tensió nominal de 0,6/1kV. L´aïllament de 
cadascun d´ells és de polietilé reticulat i coberta PVC.La secció dels conductors a instal.lar vindrà fixada 
pels càlculs comentats i establerts a la memòria de càlcul, sempre de secció superior a 6mm².S´utilitzaran 
materials i sistemes utilitzats a les xarxes subterrànies de distribució regulades a la ITC-BT-07. 

A l´instal.lació elèctrica interior dels suports, la secció mínima dels conductors d´alimentació de les 

Quadre C.T 

 

Transf. Parcel.les     a 
suministrar 

Superfície 

Total 

(m²) 

Potència 
instal.lada 

(kW) 

Potència 
màx.adm. 

(kW) 

Cos 
φ 

Conductor 
utilitzat 

1 1 1 ABCE 10317,77 5,016 15 0,9 RV-K0,6/1kV 

2 1 2 DFG 7973,24 1,7 15 0,9 RV-K0,6/1kV 

3 2 4 HJ 10574,66 1,19 15 0,9 RV-K0,6/1kV 

4 3 5 I 1767,05 1,54 15 0,9 RV-K0,6/1kV 

5 4 7 NRST 10905,08 1,781 15 0,9 RV-K0,6/1kV 

6 5 8 OKQ 9260,62 7,506 15 0,9 RV-K0,6/1kV 

7 6 10 LMP 8109,88 2,1 15 0,9 RV-K0,6/1kV 
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luminàries serà de 2,5 mm². 

Segons la ITC-BT-09 cada punt de llum estarà dotat amb dispositius de protecció contra curtcircuits, així 
en cada arqueta de derivació a cada punt de llum s´instal.larà una caixa amb característiques i dimensions 
adequades, les quals tindran fitxes de connexió i fusibles calibrats que compleixin la norma UNE 20520. 

5.14.1.- Conductors. 

Els conductors utilitzats a tot l´enllumenat públic seran de dos tipus: 

-Cables del tipus RV-K 0,6/1kV de coure per la distribució de l´enllumenat exterior a tensió nominal de 
400V. 

-Cables del tipus VV-K 0,6/1kV de coure per l´instal.lació de l´interior de les luminàries. 

On: 

R – Polietilé reticulat (XLPE) utilitzat en l´aïllament. 

V – Clorur de polivinil (PVC) utilitzat en la coberta. 

K- Conductor flexible. 

Els conductors de l´enllumenat seran identificats interiorment per colors, on les fases R,S,T, tindran 
respectivament els colors negre, marró, gris. El neutre anirà identificat amb el color blau clar i el terra 
s´identificarà amb els colors partits verd-groc.El color de la manguera exterior serà de color negre.  

La secció mínima serà de 6mm² pel que fa a la distribució i de 2,5mm² de secció interior de les 
luminàries. 
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●Secció mínima del conductor neutre en funció de la s ecció dels conductors de fase. 

CONDUCTORS FASE (mm²) SECCIO NEUTRE (mm²) 

6 (Cu) 6 

10 (Cu) 10 

16 (Cu) 10 

16 (Al) 16 

25 16 

35 16 

50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 70 

185 95 

240 120 

300 150 

400 185 

Taula 14.5.- Secció mínima del neutre. 
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6.14.1.- Tipus d´ instal.lacions subterrànies. 

Bàsicament hi haurà dos tipus d´instal.lacions subterrànies en les rases de baixa tensió de l´enllumenat 
públic. 

Cables d´instal.lació subterrània mitjançant tub d´acer flexible amb recobriment de PVC. 

Cables d´instal.lació subterrània mitjançant tub de PVC rígit empotrat amb formigó. 

Aquest segon tipus d´instal.lació s´utilitzarà quan es realitzi el pas per sota de carrers alquitranats amb 
l´objectiu principal de garantir la seva seguretat.Els cables aniran soterrats a una distància mínima de 
0,60m amb tub de PVC rígit i cobert amb formigó.Els cables a la sortida de les rases i a la sortida de les 
arquetes aniran convenientment protegits i alimentaran cada un dels punts de llum amb connexió sèrie. La 
connexió es realitzarà mitjançant una regleta dins de la columna a l´alçada de la porta dels registres on es 
col.locarà un fusible.De la regleta situada a la porta de registre de la columna sortirà el cable VV-K 
0,6/1kV d´alimentació de la corresponent luminària.La derivació dels conductors subterranis es realitzarà 
mitjançant caixes de derivació normalitzades amb una tensió nominal de 1kV.  

●Es distingiran 3 tipus de rases per allotjar els cables subterranis: 

─Rases en voreres. 

─Rases al creuament dels carrers. 

─Rases amb creuaments amb altres canalitzacions. 

� Rases en voreres. 

Les rases sota vorera pavimentada o de terra tindran una profunditat de 0,60m, de tal manera que la part 
superior dels tubs flexibles quedi a una distància de la rasant del terra de 0,40m.L´amplada de la rasa serà 
de 0,40m, podent-se variar a 0,30m amb una autorització de la direcció de l´obra si hi ha canalitzacions 
amb altres instal.lacions.A la part superior de la rasa hi haurà una cinta indicativa en cas de possibles 
excavacions futures per assegurar la seva visibilitat.A la part baixa de la rasa s´intentarà reduir el nombre 
de pedres i rocs al mínim  per tenir-la ven llisa. La rasa s´omplirà amb una capa de sorra de 0,10m 
compactada, que té com objectiu la drenació de líquids. A la part de sobre de la capa de sorra compactada 
es col.locaran els tubs flexibles, els quals estaran recoberts d´una capa fina de sorra de també 0,10m. La 
resta de la rasa es reomplirà amb una capa fina de sorra compactada per assegurar un correcte nivell. 

� Rases al creuament dels carrers. 

Aquests tipus de rases s´utilizaran sota els carrers alquitranats. La profunditat de les rases serà de 0,85m 
de manera que la part superior dels tubs rígits de PVC estaran a una distància de 0,70m de la rasant de la 
calçada.L´amplada de la rasa serà de 0,40m. A la part baixa de la rasa s´intentarà reduir el nombre de 
pedres i rocs al mínim  per tenir-la ven llisa. La rasa s´omplirà amb una capa de formigó de 0,10m 
compactat sobre de la qual es disposaran els tubs rígits de PVC. Aquests tubs de PVC tindran un diàmetre 
de 11cm i es separaran cadascun d´ells amb 3cm.S´omplirà amb una capa de formigó de 0,10m els tubs 
de PVC, de manera que quedaran totalment recoberts de formigó tant per la part baixa com per la part 
alta, quedant totalment protegits.La part restant de la rasa s´omplirà amb terra compactada de manera que 
quedi ben anivellada.Tant en les rases per voreres com en les rases al creuament dels carrers entre les 
arquetes existents no podrà haver-hi connexions de cap tipus. 
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� Rases amb creuaments amb altres canalitzacions. 

Les rases que tinguin creuaments amb altres canalitzacions (elèctriques, gas, aigua, telèfon  etc...) es 
col.locaran dos tubs rígits de PVC de 11cm de diàmetre coberts amb una capa de formigó de 0,10m. La 
longitut dels tubs serà com a mínim d´1 metre a cada costat de la canalització referida. La distància entre 
aquesta canalització i la paret exterior dels tubs rígits de PVC serà com a mínim de 0,15m. 

7.14.1.- Traçat de les línies. 

El traçat de les línies de l´enllumenat públic seran subterrànies, tal com s´ha esmentat anteriorment.Les 
línies de baixa tensió de l´enllumenat es distribuïran de forma radial i aniran soterrades amb rases de 
diferents tipus segons la seva ubicació. Alhora de distribuïr les línies de l´enllumenat podrem trobar altres 
canalitzacions elèctriques, de gas , d´aigua , de telefon etc... 

8.14.1.- Canalitzacions. 

Les canalitzacions obertes podran trobar-se amb: 

-Canalitzacions elèctriques. 

Els conductors de baixa tensió podran col.locar-se de manera paral.lela amb altres de mitja tensió a una 
distància no inferior a 0,25m. Si la distància mínima no es pogués respectar es col.locaran parets 
divisòries amb materials incombustibles amb una certa resistència mecànica. 

-Canalitzacions amb cables de telefonia. 

Els conductors elèctrics hauran d´estar separats dels cables telefònics a un distància no inferior a 0,20m. 
Si la distància mínima no es pogués respectar es col.locaran parets divisòries amb materials 
incombustibles amb una certa resistència mecànica. 

-Canalitzacions d´aigua o gas. 

Els conductors elèctrics hauran d´estar separats de les canalitzacions de gas o d´aigua a una distància 
mínima de 0,20m.Pel que fa a les canalitzacions de gas es pendran mesures de ventilació pels conductes, 
galeries i llocs d´accès. Si la distància mínima no es pogués respectar es col.locaran parets divisòries amb 
materials incombustibles amb una certa resistència mecànica. 

9.14.1.- Arquetes. 

Les arquetes que s´utilitzen a l´unitat d´electrificació del pla parcial de 9 hectàrees són de dos tipus: 

- Arquetes situades als creuaments dels carrers. 

- Arquetes de derivació a punts de llum. 

� Arquetes situades als creuaments de carrers. 

Les arquetes situades als creuaments dels carrers estaran fetes de maó de 12cm d´espesor i solera de 
formigó de H-150.L´arqueta estarà situada a una profunditat d´1 metre  i la part més alta dels tubs rígits 
de PVC quedaran com a mínim a 10cm sobre la solera de formigó.L´arqueta té unes dimensions de 0,65 x 
0,75m d´amplada i llargada respectivament. La tapa de l´arqueta serà d´acer fos o fosa modulat. Al fons 
de l´arqueta s´hi dipositarà una capa de grava de 15cm d´espesor per facilitar el drenatge a través d´un 
tub de fibrociment de 6cm de diàmetre.Tant les arquetes de derivació a punts de llum com les arquetes 
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situades als creuaments dels carrers tindran una petita inclinació a la part superior per facilitar l´entrada 
d´aigua. 

� Arquetes de derivació a punts de llum. 

Les arquetes de derivació a punts de llum estaran situades a les voreres, als parcs per l´il.luminació 
decorativa etc...Presenten una morfologia semblant a les arquetes situades als creuaments dels carrers ja 
que estan fetes de maó de 12cm d´espesor i solera de formigó H-150, de les mateixes dimensions, es a dir, 
0,65 x 0,75m, i situades a una profunditat mínima de 0,70m.La part  inferior dels tubs flexibles estaran 
ubicats a una distància de 10cm sobre la part inferior de l´arqueta.La composició bàsica de les arquetes 
serà amb un marc i tapa d´acer fos o de fundició modular de grafic esfèric del tipus FGE 50.7 o del tipus 
FGE 42.12 segons la norma UNE 36.118. L´ancoratge del marc estarà constituït per quatre escaires 
situades en el centre de cada cara de dimensions 5cm (profunditat), 5cm (sortint) i 10cm (amplada).La 
tapa de l´arqueta disposarà d´un forat per poder aixecar-la i a sobre constarà la llegenda on es llegirà 
“enllumenat públic”.La part inferior de l´arqueta estarà format per una capa de 10cm d´espesor de 
formigó H-150 i un tub de fibrociment de 6cm de diàmetre pel drenatge d´aigua. La base de l´arqueta es 
cobrirà amb una capa fina de 10cm de grava gruixuda.Per facilitar possibles futures modificacions i 
treballs posteriors en les instal.lacions es col.locaran els tubs descentrats respecte l´eix de l´arqueta a 5cm 
de la paret oposada a l´entrada del conductor del punt de llum i amb una separació de 5cm entre els dos 
tubs.La paret contigua a l´anterior es fixara mitjançant un perfil metàl.lic fixat i amb ranures en forma de 
C de dimensions 12 x 21mm i d´una longitut tal que agafant la part inferior dels tubs flexibles quedi a 
10cm del marc de l árqueta i a la distància necessària a la paret de l´arqueta.Tota aquesta disposició 
vindrà donada per que els cables no estiguin tensats.En sentit transversal a la paret d´entrada del 
conductor del punt de llum essituara a 20cm a la part superior de l´arqueta  els perfils metàl.lics 
anteriorment citats i encastats a la paret de maó o subjecta mitjançant brides. Sobre els perfils metàl.lics 
es situarà la ciaxa de derivació al punt de llum, la qual disposarà de fitxes de connexió i de fusibles 
calibrats per a la protecció segons norma UNE 20520. 

La caixa de connexió serà de plàstic amb aillament suficient per soportar una tensió de 2,5 vegades la 
tensió de servei. També haurà de soportar l´humitat i la condensació. 

Quan es varii la secció de les línies, de tal manera de protegir les línies a l´arqueta s´instal.laran sobre els 
dos perfils anteriorment esmentats una caixa de protecció similar a la utilitzada en la derivació a punt de 
llum. Aquesta caixa disposarà de connexions i fusibles. El canvi de secció de dues línies no es podrà fer 
mai a la mateixa arqueta.L´arqueta s´anivellarà  a la part superior amb el paviment existent i tindrà una 
petita inclinació del 2% per evitar l´entrada d´aigua. 

10.14.1.- Carrers i parcel.les a il.luminar. 

Per tal de facilitar la disposició i localització dels diversos tipus de luminàries a utilitzar s´ha realitzat una 
taula amb les principals característiques dels carrers ubicats en el pla parcial del poble. 

Dimensions 

(m) 

Vorera Calçada 

 

 

Parcel.la 

 

 

NºCarrer 

 

 

Nom 

Nº 
Amplada 

(m) 
Nº 

Amplada 

(m) 

 

 

Amplada 
total 

(m) 

 

 

Tipus de 
luminària 

 

 

Tipus de 
distribució 
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A 1 Passarell 2 0,5 1 3 4 
SM 500RT 

Vasp100W 
Unilateral 

A 2 Pol 2 1 1 6 8 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

A 3 Molí Nou 2 1 1 6 8 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

B 4 Molí Nou 2 1 1 6 8 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

B 5 Pol 2 1 1 6 8 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

B/C 6 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

C 7 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

D.Bollard 
26WFluor 

Tresbolillo 

C 8 Tramuntana 2 2 1 6 10 
D.Bollard 
26WFluor 

Tresbolillo 

C/D 9 Tramuntana 2 2 1 6 10 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

D 10 Collsuspina 2 1,5 1 6 9 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

E 11 Pol 2 1 1 6 8 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

E 12 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

E 13 
Ferrerons 

 
2 1 1 6 8 

SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 
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E 14 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

F 15 Tramuntana 2 2 1 6 10 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

F 16 Collsuspina 2 1,5 1 6 9 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

F 17 
Dr. Joan 
d´Alòs 

2 1,5 1 6 9 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

F 18 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

G 19 
Dr. Joan 
d´alòs 

2 1,5 1 6 9 
SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

G 20 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

H 21 
Ferrerons 

 
2 1 1 6 8 

SM 500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

H 22 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

H 23 Arbonés 2 1 1 10 12 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

H 24 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

SM500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

I 25 Arbonés 2 1 1 10 12 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

I 26 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 
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I 27 Camí Font 2 1,5 1 10 13 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

J 28 Arbonés 2 1 1 10 12 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

J 29 Camí Font 2 1,5 1 10 13 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

J 30 
Rda de les 

Illes 
2 2 1 12 16 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

J 31 
Camí ral de 

Vic 
2 1 1 10 12 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

K 32 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

SM500RT 

Vasp100W 
Tresbolillo 

K 33 De lesEres 2 1 1 10 12 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

K 34 Pol 2 1 1 6 8 
JCH250GC 

Vasp70W 
Unilateral 

L 35 
Camí ral de 

Vic 
2 1 1 10 12 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

L 37 Enric Morera 2 1 1 12 14 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

L 38 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

M 39 
Camí ral de 

Vic 
2 1 1 10 12 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

M 40 
Torres i 
Bages 

2 1 1 6 8 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 
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M 41 
Jaume 
Balmes 

2 1 1 6 8 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

M 42 Enric Morera 2 1 1 12 14 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

N 43 
Torres i 
Bages 

2 1 1 6 8 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

N 44 
Camí ral de 

Vic 
2 1 1 10 12 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

N 45 
Jaume 
Balmes 

2 1 1 6 8 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

O 46 Pol 2 1 1 6 8 
D.Bollard 
26WFluor 

Unilateral 

O 47 
Av Prat de la 

Riba 
2 1 1 6 8 

D.Bollard 
26WFluor 

Tresbolillo 

P 48 De les Eres 2 1 1 6 8 
JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

P 49 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

P 50 Enric Morera 2 1 1 12 14 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

P 51 Pol 2 1 1 6 8 
QSA-5 

Vm125W 
Unilateral 

Q 52 
Av Prat de la 

Riba 
2 1 1 6 8 

JCH250GC 

Vasp70W 
Tresbolillo 

Q 53 Pol 2 1 1 6 8 
JCH250GC 

Vasp70W 
Unilateral 
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R 54 Enric Morera 2 1 1 12 14 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

R 55 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

S 56 Enric Morera 2 1 1 12 14 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

S 57 
Jaume 
Balmes 

2 1 1 6 8 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

S 58 Vilarrubia 2 2 1 10 14 
QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

S 59 
Joan 

Maragall 
2 1 1 10 12 

QSA-5 

Vm125W 
Tresbolillo 

T 60 Vilarrubia 2 2 1 10 14 
D.Bollard 
26WFluor 

Tresbolillo 

T 61 
Jaume 
Balmes 

2 1 1 6 8 
D.Bollard 
26WFluor 

Tresbolillo 

Taula 14.6.- Tipus de lluminària utilitzada a cada carrer. 
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11.14.1.- Luminàries utilizades i característiques principals. 

S´ha dividit les 9 hectàrees de terreny en quatre tipus o zones a il.luminar.La primera zona a il.luminar 
serà la corresponent a totes les zones verdes. Hi ha 3 zones verdes dins del pla parcial ( parcel.les C,O,T) 

S´utilitzarà el tipus de luminària anomenada Denver Bollard.La segona zona serà la corresponent a la part 
sud-est del pla parcial (parcel.les R,S,M,N)S´utilitzarà la luminària anomenada QSA-5, luminària ideal 
per poligons industrials, carrers i zones urbanes.La tercera zona a il.luminar correspon a la zona 
residencial amb cases unifamiliars.S´utilitzarà el tipus de luminària anomenada SM/Silvermoon, 
luminària que s´utilitza a zones residencials, passejos, places i avingudes.Finalment s´ha dividit la darrera 
zona en tot el centre del poble on predominen blocs amb vivendes i zones comercials.S´utilitzarà el tipus 
de luminària anomenat JCH-250/CC, luminària moderna ideal per ubicar-la a zones urbanes. 

12.14.1.- Zones verdes. 

Model ------- Denver Bollard H75. 

Model ------- SM/Silvermoon ( característiques esmentades a l´apartat:zona residencial). 

� Característiques:  

-Luminària utilitzada en zones residencials, places,passejos, rotondes i parcs. 

-Emed = 13 lux. 

-Emin = 1 lux. 

-Emax = 101 lux. 

-U = 0,04 

-F.H.S. = 24% 

-Armadura:Alumini extrusionat. 

-Tancament:Fundició inyectada d´alumini. 

-Difusor:Policarbonat transparent. 

-Capes interiors:Xapa d´alumini anonizat. 

-Distribució:1C una cara; 2C dues cares. 

-Alçada :  H50 (50cm) 

   H75 (75cm) 

   H100 (100cm) 

Fixació Base de fundició inyectada d´alumini amb 3 forats de 10,5mm de diàmetre. 

-Obertura:Dos femelles d´acer inoxidable. 

-Acabats:Pintat negre texturat RAL 9004  
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-Làmpada:Inclosa dins de la luminària. 

-Classe elèctrica Classe I 

-Estanqueitat general IP-65 

-F.H.S. 21% amb làmpada fluorescent compacta de 26W. 

� Dimensions: 

Denver Bollard H75  

 A  B  C  Kg 

 750  600  240  7,7 

 

� Descripció 

 

Equip (W) Denver Baliza 1C H75 

G12 

Vmh 35CDM-T 3000K 

DBL3164 

G24q-2 

Fluorescent compacte 18AE 

DBL3165 

G24q-3 

Fluorescent compacte 26AE 

DBL3166 

GX24q-3 

Fluorescent compacte 32AE 

DBL3167 

GX24q-4 

Fluorescent compacte 42AE 

DBL3168 
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Equip (W) Denver Baliza 2C H75 

G12 

Vmh 35CDM-T 3000K 

DBL3178 

G24q-2 

Fluorescent compacte 18AE 

DBL3179 

G24q-3 

Fluorescent compacte 26AE 

DBL3180 

GX24q-3 

Fluorescent compacte 32AE 

DBL3181 

GX24q-4 

Fluorescent compacte 42AE 

DBL3182 
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13.14.1.- Zona industrial. 

Model ------- QSA-5 

� Característiques:  

Luminària utilitzada en polígons industrials, accessos a poblacions, carreteres, autopistes i autovies. 

●Vsap100W per  h=7m. 

-Emed = 22 lux. 

-Emin = 8 lux. 

-U = 0,33 

-TI = 7% 

-FHSinst = 0,10% 

-Distància entre luminàries = 25 metres per calçades de 9 metres. 

●Vsap150W per  h=9m. 

-Lmed = 1cd/m². 

-Uo = 0,52. 

-Ulong = 0,71. 

-U = 0,33 

-TI = 9,4% 

-FHSinst = 0,13% 

-Distància entre luminàries = 35 metres per calçades de 7 metres. 

-Armadura:Fundició inyectada d´alumini. 

-Tapa superior Fundició inyectada d´alumini.Accès a la làmpada i al equip per la part superior. 

-Reflector:Alumini d´una sola peça anonizat. 

-Tancament:Vidre corbat templat segellat al reflector. 

-Fixació:Una sola peça per montatge lateral (L) i vertical (V). 

 Tipus L lateral s´acopla a terminal de diàmetre 48 o 60mm x 115mm. 

 Tipus V vertical s´acopla a terminal de diàmetre 60 o 76mm x 130mm, orientació 0º y 5º. 

Acabats:Pintat color beige RAL  1015. 
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Classe elèctrica Classe I, classe II. 

Estanqueitat grup òptic IP-6Cx:0,3026 

Superf.vent: 0,206m² 

F.H.S. 0,1% amb làmpada Vsap 250W T a 0º. 

� Dimensions: 

QSA-5  

A                B               C               D               Kg 

690             706            320            208           8 

� Descripció 

 

 

Equip (W) QSA-5 

Vm 125 171011 

Vm 125 2N 171021 

Vsap 70 EF/T 171031 

Vsap 70 EF 171041 

Vsap 70 2N EF/T 171051 

Vsap 70 2N EF 171061 

Vmh 100 EC 171071 
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Equip (W) QSA-5 

Vm 250 171081 

Vm 250 2N 171091 

Vsap 100 EF/T 171121 

Vsap 100 EF 171131 

Vsap 150 T 171141 

Vsap 150 2N T 171151 

Vsap 250 T 171161 

Vsap 250 2N T 171171 

Vmh 150 T 171181 

Vmh 150 2N T 171191 
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14.14.1.- Cases unifamiliars. 

Model ------- SM/Silvermoon 

� Característiques:  

Luminària utilitzada en zones residencials, passejos, places i travesies urbanes. 

●SM 500 

Vsap150W  EF. on la h=4m. 

Emed = 20 lux. 

Emin = 12 lux. 

Emax = 28 lux. 

Umed = 0,59 

F.H.S. = 36,55% 

Distribució unilateral cada 14 metres. 

●SM 500 RT 

Vsap100W  EF. on la h=4m. 

Emed = 20 lux. 

Emin = 9 lux. 

Emax = 35 lux. 

Umed = 0,45 

F.H.S. = 5,55% 

Distribució bilateral alternada cada 20 metres. 

●SM 500 CU/AL/AP 

Vsap150W  EF. on la h=4m. 

Emed = 20 lux. 

Emin = 9 lux. 

Emax = 62 lux. 

Umed = 0,45 

F.H.S. = 12,83% 
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Distribució bilateral alternada cada 25 metres. 

 

 

-Semiesfera superior SM 500 Policarbonat  prismàtic. 

   RT – Policarbonat  prismàtic. 

   CU – Xapa de coure polida. 

   AL –  Xapa d´alumini anonizada. 

   AP – Xapa d´alumini pintada en color gris RAL 7040. 

 

-Semiesfera inferior Policarbonat  prismàtic. 

-Portaglobus  Fundició injectada d´alumini color gris RAL 7040. 

-Pom superior  SM 500 No incorpora. 

   R – Simètric de xapa d´alumini pintada de color blanc. 

   RT – Simètric de xapa d´alumini pintada de color blanc. 

-CU /AL/AP – Simètric de xapa d´alumini pintada de color blanc. 

-Fixació:Per a terminal de diàmetre 60 x 70mm. 

-Montatge:Vertical, terminal a la part superior. 

-Classe elèctrica:Classe I. 

-Estanqueitat grup òptic IP-55 

-Cx: 0,42 

-Superf.vent: 0,202m² 

-F.H.S. SM 500 = 36,67% 

 RT = 4,56% 

 R = 19,19% 

 CU/AL/AP = 3,72% amb làmpada Vmh 250W. 
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� Dimensions 

SM 500 RT 

ØA              B                   Kg 

500  570           5,91 

500  570           6,35 

SM 500 CU/AL/AP 

ØA              B                   Kg 

500  570           5,10 

500  570           5,10 

500  570           7,04    

� Descripció 

 
  

Equip (W) SM 500 

Vm 125 237011 

Vm 125 2N 237021 

Vsap 70 EF/T 237031 

Vsap 70 EF 237041 

Vsap 70 2N c arranca 237051 

Vsap 70 2N s arranca 237061 

Vmh 100 EF 237071 

Vmh 150 EF 237081 
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Equip (W) SM 500 RT 

Vm 250 237091 

Vm 250 2N 237101 

Vsap 100 EF 237111 

Vsap 100 2N EF 237121 

Vsap 150 EF 237131 

Vsap 150 2N EF 237141 

Vsap 250 EF 237151 

Vsap 250 2N EF 237161 

Vmh 250 EF 237171 

 
 
 

Equip (W) SM 500 AL 

Vm 125 237451 

Vm 125 2N 237461 

Vsap 70 EF/T 237471 

Vsap 70 EF 237481 

Vsap 70 2N c arranca 237491 

Vsap 70 2N s arranca 237501 

Vmh 100 EF 237511 

Vmh 150 EF 237521 
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Equip (W) SM 500 AP 

Vm 125 237611 

Vm 125 2N 237621 

Vsap 70 EF/T 237631 

Vsap 70 EF 237641 

Vsap 70 2N c arranca 237651 

Vsap 70 2N s arranca 237661 

Vmh 100 EF 237671 

Vmh 150 EF 237681 

 
 

Equip (W) SM 500 CU 

Vm 125 237291 

Vm 125 2N 237311 

Vsap 70 EF/T 237321 

Vsap 70 EF 237331 

Vsap 70 2N c arranca 237341 

Vsap 70 2N s arranca 237351 

Vmh 100 EF 237361 

Vmh 150 EF 237371 
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15.14.1.- Blocs amb vivendes. 

Model ------- JCH 250 GC 

� Característiques:  

Luminària utilitzada en zones urbanes, polígons industrials, carrers, carreteres, places i travesies urbanes. 

●JCH 250 GC 

-Vsap100W per  h=7m. 

-Emed = 22 lux. 

-Emin = 8 lux. 

-U = 0,34 

-TI = 10,3% 

-FHSinst = 0,06% 

●JCH 250 CC 

-Vsap150W per  h=9m. 

-Lmed = 1,5cd/m². 

-Uo = 0,51. 

-Ulong = 0,70. 

-TI = 9,55% 

-FHSinst = 0,18% 

-Armadura:Fundició inyectada d´alumini. 

-Tapa superior Fundició inyectada d´alumini.Accès a la làmpada i al equip per la part superior. 

-Reflector:Alumini d´una sola peça anonizat. 

-Tancament:  GC vidre templat lenticular 

   CC vidre pla  

   M cubeta de policabonat 

-Fixació:Una sola peça per montatge lateral (L) i vertical (V). 

 Tipus L lateral s´acopla a terminal de diàmetre 42 o 48 o 60mm x 140mm. 

 Tipus V vertical s´acopla a terminal de diàmetre 60 o 110mm x 130mm, orientació 0º y 8º. 
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-Acabats:Pintat color negre  RAL  7039. Tapa superior color blanc RAL 9010. 

-Classe elèctrica:Classe I, classe II. 

-Estanqueitat grup òptic IP-66 

-Cx: GC = 0,62 

-CC = 0,66 

-M = 0,64 

-Superf.vent GC = 0,121 

 CC = 0,094 

 M = 0,098 

-F.H.S. GC = 0,09 

 CC = 0 

 M = 0,99 

� Dimensions 

JCH 250 GC 

JCH 250 CC 

JCH 250 M 

A              B                       C  Kg 

628  300  215  6   

628  300  186  5,9 

628  300  285  5,5  
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� Descripció 

 
 

Equip (W) JCH 250 GC JCH 250 CC JCH 250 M 

E27 166011 158031 156031 

Vm 125 166021 158041 156041 

Vm 125 2N 166031 158051 156051 

Vsap 70 EF/T 166041 158061 156061 

Vsap 70 EF 166051 158071 156071 

Vsap 70 2N c arranca 166061 158081 156081 

Vsap 70 2N s arranca 166071 158091 156091 

Vmh 100 EC 166081 158101 156101 

E40    

Vm 250 166101 159011 -------------------- 

Vm 250 2N 166111 159021 -------------------- 

Vsap 100 EF/T 166121 159031 157031 

Vsap 100 EF 166131 159041 157041 

Vsap 150 T 166141 159051 157051 

Vsap 150 2N T 166151 159061 157061 

Vsap 250 T 166161 159071 157071 

Vsap 250 2N T 166171 159081 157081 

Vmh 150 T 166181 159091 157091 

Vmh 250 2N T 166191 159101 157101 
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16.14.1.- Pista de futbol sala. 

Model ------- Toplight-604 

� Característiques 

Luminària utilitzada en instal.lacions esportives interiors i exteriors, aparcaments, rotondes, túnels i 
monuments. 

●TOP-604/A 

-Vm400W per  h=9m. 

-Emed = 215 lux. 

-Emin = 140 lux. 

-Emax = 365 lux. 

-Umed  = 0,65 

-FHSinst = 0,08% 

●TOP-604/A60 

-Vsap150W per  h=8m. 

-Emed = 22 lux. 

-Emin = 11 lux. 

-Emax = 44 lux. 

-Umed  = 0,50 

-FHSinst = 0,13% 

-Armadura:Fundició inyectada d´alumini. 

-Marc:Fundició inyectada d´alumini.Accès a la làmpada i al equip per la part frontal.  

-Reflector:Alumini anonizat. 

-Tancament:Vidre templat i sellat al marc amb silicona. 

-Caixa de connexions:Fundició inyectada d´alumini entrada mitjançant prensacables M20. 

-Fixació:Junta d´acer galvanitzat situada a la part inferior. 

Acabats:Pintat color gris RAL  7015. 

Classe elèctrica:Classe I. 

Estanqueitat general:IP-66 
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Cx:1,989 

Superf.vent: 0,275m² 

� Dimensions 

Toplight-604/A60 

A              B                       C  D  E  Kg  

436  767  670  625  45  12,7             

17.14.1.- Columnes utilitzades. 

En tota la parcel.lació s´han utilitzat 4 tipus de columnes. 

- Denver Bollard 

- Town. 

- Mistral. 

- Xaloc. 

 

86.1.2.- .Zones verdes. 

Pel tipus de morfologia de la làmpada la lluminària ja realitza la funció de columna principal. 

Denver Bollard té una alçada de 0,75 metres. 

87.1.2.- Zona industrial. 

A la zona industrial s´ha utilitzat la columna anomenada Town 10/8. 

S´utilitza en carrers, avingudes, travesíes urbanes, passejos, zones residencials etc... 

� Característiques principals: 

-Fuste d´acer galvanitzat. 

-Braç transversal inclinat amb efecte decoratiu. 

-Element decoratiu superior de fundició d´alumini. 

-Perns de 22x600 pel que fa a la columna Town 8/6. 

-Perns de 24x800 pel que fa a la columna Town 10/8. 
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� Dimensions 

Town 8/6     Town 10/8 

Alçada total 8160mm.    Alçada total 9160mm. 

Alçada lluminària 6645mm.   Alçada lluminària 8145mm. 

Base de 400x400mm.    Base de 400x400mm. 

 

88.1.2.- Cases unifamiliars. 

La columna utilitzada pel que fa a la zona de les cases unifamiliars s´anomena columna Mistral. 

� Característiques principals: 

Fuste d´acer galvanitzat, amb perns de M16X400. 

� Dimensions 

Alçades de 3,5 i 4 metres. 

Amplada de la base de formigó de 300x300mm i de distància entre forats de 210 x210mm 

89.1.2.- Blocs amb vivendes. 

A la zona centrica del poble s´ha utilitzat la columna anomenada Town 8/6. 

 S´utilitza en carrers, avingudes, travesíes urbanes, passejos, zones residencials etc... 

� Característiques principals: 

-Fuste d´acer galvanitzat. 

-Braç transversal inclinat amb efecte decoratiu. 

-Element decoratiu superior de fundició d´alumini. 

-Perns de 22x600 pel que fa a la columna Town 8/6. 

-Perns de 24x800 pel que fa a la columna Town 10/8. 

� Dimensions 

Town 8/6     Town 10/8 

Alçada total 8160mm.    Alçada total 9160mm. 

Alçada lluminària 6645mm.   Alçada lluminària 8145mm. 

Base de 400x400mm.    Base de 400x400mm. 
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90.1.2.- Pista de futbol sala. 

A la pista esportiva de futbol s´utilitzarà la columna anomenada Xaloc, la qual pot sostenir un parell de 
lluminàries Toplight 604/A60.La columna Xaloc es utilitzada per passejos,zones urbanes, rotondes i 
zones esportives exteriors. 

� Característiques principals: 

-Fuste d´acer galvanitzat pintat en color gris clar. 

-Base funda d´acer inoxidable AISI-316L acabat en satinat. 

-Perns de M18x500. 

� Dimensions 

Alçades de 7 i 9 metres respectivament. 

Base de 300x300mm i distància entre forats de la base 210x210mm. 

18.14.1.- Disposició de les luminàries. 

En tot el pla parcial s´utilitzaran dos tipus de disposicions de les luminàries. 

-Il.luminació unilateral: consisteix en l´ubicació de les columnes a una sola part del carrer conservant 
l´altra part de la vorera totalment lliure. 

-Il.luminació al tresbolillo: consisteix en una intercal.lació de luminàries a una banda i altra de les 
voreres. 

 ●Disposició unilateral 
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  Disposició de las luminàrias quan l´amplada (A) de la calçada és igual o inferior a la alçada de la 
luminària (h/A ≥1). 

 

 

●Disposició en tresbolillo 

   Las luminàries es col.locan als dos costats de la calçada de manera alternada. 

 

 

 

 

 

Disposició de les luminàries quan l´amplada (A) de la calçada té unes mesures que van  entre 1 y 1,5 
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vegades l´alçada de la luminària (h/A = 0,5 a 1). 

La el.lecció de les luminàries i les seves característiques principals alçada, potencia instal.lada etc... esta 
demostrada en la memòria de càlcul corresponent tenint com a referències principals els valors d´aquestes 
taules. 

● Alçada recomenada del punt de llum segons el flux que es preveu instal.lar per luminària. 

POTENCIA INSTALADA (lm) ALÇADA DEL PUNT DE LLUM (m) 

3000 a 9000 6,5 a 7,5 

9000 a 19000 7,5 a 9 

> 19000 ≥ 9 

Taula 14.7.- Lumens respecte alçada de lluminària. 

● Relació entre separació i alçada dels  punts de ll um, segons el nivell de llum. 

IL.LUMINACIO MITJANA 

(Emed = lux) 

RELACIO DISTANCIA/ALÇADA 

2≤ Emed < 7 4 a 5 

7≤ Emed < 15 3,5 a 4 

15≤ Emed < 30 2 a 3,5 

Taula 14.8.- Emed. 

●Disposició dels punts de llum, segons amplada de la  calçada i alçada dels mateixos. 

RELACIO ALÇADA DE LLUM/ AMPLADA DE 
LA CALÇADA 

 

TIPUS DE DISPOSICIO 

Valor Mínim Valor recomenat 

Unilateral 0,85 1 

Bilateral al tresbolillo 1/2 2/3 

Bilateral pareada 1/3 1/2 

Taula 14.9.- Disposició segons alçada i amplada del  carrer. 
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●Relació que determina la separació, alçada i il.lum nació en funció de la disposició de les lluminàries  sobre 
la calçada. 

 

Disposició H/A 

 

Separació 

(m) 

H 

(m) 

I.Mitj. 

(lux) 

Unif. 

Mitj.(%) 

Unif. 

Extr.(%) 

Unif. 

Axial.(%) 

25 9 36 45 30 83 UNILATERAL 1 

30 10 24 42 22 56 

30 10 38 80 53 88 TREBOLILLO 0,7 

35 9 36,5 60 33 93 

30 11 27 80 48 80 BILATERAL 0,5 

35 10 26 61 31 80 

Taula 14.10.- Separació de les lluminàries segons di sposició. 

 

●Tant per cent màxim de flux luminós de l´hemisferi superior instal.lat depenent del tipus de zona sego ns la 
llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica. 

 

TI`PUS DE ZONA F.H.S. (%) 

E1 1 

E2 5 

E3 15 

E4 25 

 

Taula 14.11.- Tipus de zones. 
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E1 – Zona que compren tot tipus d´espais d´interés natural i àrees de protecció especial. 

E2 – Sòl no urbanitzable. 

E3 – Sòl urbà o urbanitzable. 

E4 – Sòl en zones comercials, industrials i vials urbans principals. 

 

19.14.1.- .Il.luminacions utilitzades. 

En tot el pla parcial s´han escollit tres tipus de làmpades, degut al seu alt rendiment i a la seva llarga vida 
útil. Les làmpades utilitzades han estat la làmpada de vapor de sodi d´alta pressió (Vasp), la làmpada de 
vapor de mercuri (Vm), i el darrer tipus és els fluorescent de 24W que s´han destinat com elements 
decoratius a les 3 zones verdes del pla parcial. 

 

20.14.1.- Vapor de sodi d´alta pressió. 

Làmpada amb qualitats cromàtiques inferiors a les làmpades de vapor de mercuri però la seva eficiència 
energètica és superior i el seu IRC és acceptable en les zones on les exigències de color no són 
elevades.La vida útil és llarga amb unes 16.000 hores de funcionament i ofereixen una bona fiabilitat de 
funcionament ja que la seva freqüència de substitució és cada 3 o 4 anys.Aquest tipus de làmpades estan 
fabricades amb dos tubs tubulars de vidre. L´interior correspon al tub de descàrrega i conté gas neó de 
baixa pressió i una petita quantitat de sodi. Als seus extrems té electrodes que s´uneixen al casquillo de la 
làmpada. La part exterior és de vidre transparent i tenen com a objectiu la protecció de la descàrrega. 

� Característiques principals: 

-Tenen un fucionament similar al de les làmpades de mercuri amb halogenurs metàl.lics. 

-Molt bona eficiència lluminosa. 

-Tenen un cost més elevat que les làmpades de vapor de mercuri. 

-La potència de les làmpades va des de 50W a 1000W. 

-Per la seva encesa necessiten un equip similar al de les làmpades de mercuriamb iodurs metàl.lics. 

-L´equip cebador proporciona una punta de tensió de 3kV. 

-La seva utilització es basa en zones industrials, zones portuàries, vies públiques, parcs etc... 

� Funcionament: 

Quan s´efectúa la connexió, es produeix una descàrrega elèctrica per mitjà del òxid d´alumini 
sintetitzat,sodi, mercuri i gas inert a molt alta pressió, que quan s´ionitza es fa conductor. A l´inici de la 
connexió, la làmpada emet una llum vermella, que mes tard es suavitza al reduir-se la resistència entre 
electrodes com a conseqüència de que el sodi pasa a vapor i el color es converteix en groc. 
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21.14.1.- Vapor de mercuri. 

Làmpada amb una eficiència energètica més reduïda que les làmpades de descàrrega de vapor de sodi 
d´alta pressió.Ofereixen unes bones qualitats cromàtiques. 

Tenen una vida útil llarga amb unes 12000 hores de funcionament i ofereixen una gran fiabilitat de 
funcionament en totes les condicions climàtiques ja que la seva freqüència de substitució és de cada 2 o 3 
anys.Les làmpades de vapor de mercuri són de descàrrega que es realitza a través de l´atmòsfera de vapor 
de mercuri (Hg) que esta dins del tub de quarz on hi ha gas argó. Conté dos electrodes principals i dos 
electrodes auxiliars i dos resistències auxiliars. Tots aquests elements estan dins del tub de vidre que 
acaba en un casquillo roscat a un portalàmpades. 

� Característiques principals: 

-Temps d´encesa entre 3 i 5 minuts. 

-Molt alt rendiment llumínic. 

-Potències compreses entre 50W i 2000W. 

-Vida útil de 16000h. 

-Es necessiten de 4 a 6 minuts per realitzar-se altre encesa. 

-Necessita equip d´arranc. 

-La tonalitat de la llum que emeten és de blauosa i sense radiacions vermelles que fa que no tinguin 
definició de colors. 

� Funcionament: 

Quan es connecta la làmpada, es produeixen dos arcs entre electrodes principals i auxiliars amb el gas 
argó, que produeix un escalfament a l´interior de la làmpada de quarz que porvoca que el mercuri es 
volatitzi i quan passen 3 o 5 minuts es faci conductor a l´interior del tub, formant-se l´arc entre els 
electrodes principals i aixi realitzar-se l´encesa total de la làmpada. 

 

22.14.1.- .Fluorescents. 

Tant els fluorescents convencionals com els compactes s´utilitzen en instal.lacions que no requereixen 
potències elevades. 

S´utilitzarà en les luminàries Denver Bollard per a l´ il.luminació de les zones verdes com a element 
decoratiu. 
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23.14.1.- Posta a terra. 

Cal especificar les posades a terra com a fi de limitar la tensió que puguin presentar les parts metàl.liques 
de l´instal.lació, assegurar l´actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc d´una possible avaria 
per aixi poder protegir a les persones sigui quin sigui el tipus de defecte. 

La posta a terra de l´enllumenat públic es realitzarà tenint com a base les normes establertes en les ITC-
BT-09 i ITC-BT-18. 

24.14.1.- Connexió a terra. 

La posada a terra vindrà donada per la connexió de tots els elements metàl.lics importants que hagin a la 
instal.lació i també la connexió de totes les masses metàl.liques accessibles dels elements receptors. Les 
masses dels equips amb els conductors de protecció no es connectaran en sèrie amb el circuit de 
protecció.La màxima resistència de posada a terra serà tal que no es puguin produir tensions superiors a 
24V en les masses metàl.liques de l´instal.lació.Les columnes i els elements metàl.lics de l´instal.lació 
que estiguin a disposició de ser tocats seran connectats a la xarxa de terres.A la xarxa de terres 
s´instal.larà com a mínim 1 electrode de posada a terra cada 5 suports de luminàries i sempre en el primer 
i en el darrer suport de cada línia.Els conductors de la xarxa de terres que junten els electrodes tindran 
com característiques principals: 

Conductor nu de coure amb secció mínima de 35mm² si formen part de la mateixa xarxa de terres, en 
aquest cas els conductors aniran per fora de les canalitzacions dels cables d´alimentació. 

Conductors aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V amb un recobriment de color verd-
groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16mm² per xarxes subterrànies. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l´electrode o amb la xarxa de terres, serà de cable 
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i secció mínima de 
16mm² de coure.Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant grapes, terminals 
etc...els quals asseguraran un bon contacte permanent i protegit contra la corrossió.Els conductors de 
coure utilitzats com electrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 de la norma 
UNE 21.022La profunditat de soterrament de les preses de terra no serà inferior a 0,50m. 

Segons ITC-BT-18 punt 3.4 el conductor de posada a terra del quadre de mando i protecció i de les 
columnes situades a menys  de 15 metres de l´estació transformadora serà de coure amb una secció de 
35mm² i presentarà un aïllament de 1000V i anirà ubicat a l´interior d´un tub de PVC que protegirà 
mecànicament els conductors actius. 

La secció dels conductors de protecció vindrà indicada segons la taula 2 s´aconseguirà mitjançant el 
càlcul segons la norma UNE 20.460 -5-54 apartat 543.1.1. 
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●Relació conductors fase-conductors de protecció 

 

Secció dels conductors de fase de l´instal.lació 

S (mm²) 

Secció mínima dels conductors de protecció Sp (mm²) 

S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 

S > 35 

Sp = S 

Sp = 16 

Sp = S/2 

Taula 14.12.- Secció mínima del C.P. segons secció de  les fases. 

 
La línia de posada a terra i el conductor de terra del suport de 6mm² de secció s´aguantaran a la 
part superior de la placa mitjançant una grapa.Per tota la canalització s´ha estés un conductor de 
coure de secció 35mm²  soterrat a una profunditat de 0,50m que connectarà totes les plaques.El 
valor de la resistència a terra és fonamental per assegurar el correcte funcionament de 
l´instal.lació. Segons la ITC-BT 24 es protegiran els contactes indirectes amb interruptors 
diferencials on la sensibilitat no serà mai superior a Is <24/R on R és la resitència de posada a 
terra i Is és el corrent.S´agafarà un valor de 24V per les instal.lacions d´enllumenat exterior 
contemplades en la ITC-BT-09 apartat 10.La resistència a terra mai serà superior a 30Ω sigui 
quin sigui el sistema utilitzat. 

25.14.1.- Protecció de l´instal.lació. 

Es tractaran dos  tipus de proteccions contra possibles perills en l´instal.lació de l´enllumenat 
exterior.S´estudiarà la protecció contra les sobreintensitats i la protecció contra possibles contactes 
directes e indirectes de les persones. 

26.14.1.- Sobreintensitats. 

La xarxa d´enllumenat públic segons ITC-BT-09 apartat 4 ( quadres de protecció, mesura i control) 
estaran protegides contra les sobreintensitats i contra els contactes directes e indirectes. Les línies estaran 
protegides individualment amb tall omnipolar. La intensitat de falta, límit de la desconnexió dels 
interruptors diferencials serà com a màxim de 300mA i la resistència de posada a terra, que serà mesurada 
a la posta en marxa de l´instal.lació, serà com a màxim de 30Ω.Per a la protecció contra les 
sobrecàrregues s´utilitzarà un interruptor automàtic o fusibles ubicats en el quadre de comandament, que 
és el punt inicial de la línia.Per a la protecció dels curtcircuits s´utilitzarà un interruptor automàtic o 
fusibles també ubicats en el quadre de comandament. 

27.14.1.- Contactes directes i indirectes. 

Segons ITC-BT-09 apartat 9 del reglament electrotècnic de baixa tensió  les luminàries seran de classe I o 
classe II.Les parts metàl.liques accessibles dels suports de luminàries estaran connectades a terra.Quan les 
luminàries siguin de classe I , hauran d´estar connectades al punt de posada a terra del suport mitjançant 
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cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i secció mínima 
2,5mm² en coure.El circuit elèctric haurà d´estar soterrat sota tub per així evitar qualsevol contacte amb 
les persones. 

28.14.1.- Quadre de comandament,mesura i protecció. 

Els quadres de comandament, mesura i control estaran ubicats aprop del centre de transformació des d´on 
s´inicien les línies de l´enllumenat públic.A la part interior del quadre s´allotjaran els dispositius per a la 
connexió i desconnexió dels circuits. Aquesta connexió podrà ser manual o automàtica. Dins del quadre 
de comandament també  estaran els contadors d´energia.Tots aquests elements estaran protegits en un 
armari de poliester amb fibra de vidre de doble aïllament i parets de 3mm de gruix, amb portes amb tres 
punts de tancament i sostre.Tots aquests elements compliran les condicions de protecció P-32 
especificades a la norma DIN-40050. L´armari haurà de tenir les dimensions mínimes per ubicar tots els 
elements reglamentaris. Tindrà un grau de estanqueïtat mínima de IP-55 segons UNE 20324-78.L´armari 
estarà situat sobre un bloc de formigó H-200 amb una correcta fixació que assegurarà la seva 
estabilitat.La connexió que es realitza des del centre de transformació al quadre de comandament, mesura 
i control de l´enllumenat es realitzarà mitjançant barres amb fusibles de alt poder de ruptura i un 
desconnectador en càrrega  amb els seus corresponents curtcircuits.L´accionament del centre de 
comandament serà automàtic mitjançant un relé amb una cèl.lula fotoelèctrica.Dins de l´armari de 
poliester apart de la cèl.lula fotoelèctrica haurà un rellotge de correcció astronòmica de doble esfera, que 
estarà montat en paral.lel que anirà retrasat respecte la cèl.lula per subtituir-la en casos d´avaries. 

29.14.1.- .Característiques dels quadres utilitzats. 

Tots els quadres utilitzats a l´enllumenat públic seran de la marca Arestat.Tenen un grau de protecció 
IP65 i IK10 pel que fa als mòduls d´escomesa, protecció i control. El reductor de fluxe pel estalvi 
energètic tindrà un grau de protecció fins IP44  i IK10. 

Les dimensions del quadre i de la corresponent bancada són: 

Alçada   1350mm 

Amplada  1320mm 

Profunditat  400mm 

Bancada  300mm 

Potes de la bancada 100mm 

� Característiques tècniques generals. 

-Tensió de treball de 3x400/230 VAC. 

-Pot arribar a soportar una potència fins a 100kW. 

-El grau de protecció del conjunt IP65, IK10 (excepte el estabilitzador-reductor). 

-El grau de protecció del mòdul estabilitzador-reductor IP44 i IK10. 

-La temperatura ideal de treball és des de -20ºC fins 45ºC. 

� Característiques mecàniques. 
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Part exterior: 

-Xapa d´acer inoxidable de 2mm d´espesor AISI 304. 

-Tractament amb imprimació Wash-primer RFGS-766 i secatiu RFCS-751. 

-Pintura exterior normalitzada sintètica gris RAL 7032 RHGS 12340. 

-Teulada exterior per la protecció contra la pluja. 

-Panys de triple acció amb varilla d´acer inoxidable. 

-Reixes de ventilació laterals. 

-Grau de protecció de la part exterior IP44 i IK10. 

-Bancada i potes de la bancada d´acer inoxidable AISI 304. 

Moduls de l´escomesa, comandament i control: 

-Són conjunts formats per caixes de doble aïllament classe II. 

-Grau de protecció dels moduls interiors IP65 i IK9. 

Moduls del estabilitzador-reductor: 

-Grau de protecció fins IP44 i IK10. 

-Grau d´aïllament classe II. 

-Totalment aïllat de la part exterior. 

� Característiques elèctriques.  

Mòdul d´escomesa i mesura: 

-Caixa general de protecció. 

-Contadors electrònics per tarifa integrada o equips convencionals. 

Mòdul de comandament i protecció: 

-Bases portafusibles de 160A amb fusibles de 80A. 

-Interruptor de control de potència ICP . 

-Interruptor general automàtic IGA. 

-Magnetotèrmics i diferencial. 

-Estabilitzador-reductor de fluxe ARESTAT de 20kVA. 

-Interruptor horari astronòmic Astro IB. 
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-Il.luminació interior amb portalàmpades. 

-Presa de corrent auxiliar pel servei de manteniment. 

-Cablejat per circuit de potència de 6mm² de secció com a mínim. 

-Borns de connexió per línies de sortida de secció mínima de 35mm². 

Mòdul de  control i de comunicacions: 

-Terminal intel.ligent Urbilux elite. 

-Terminal de comunicacions (ràdio, mòdem GSM, GPRS) 

-Antenes integrades. 

Mòdul d´estalvi energètic: 

-Estavilitzador reductor de tensió estàtic. 

-Comunicat amb el mòdul de control mitjançant bus 485. 
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30.14.1.- Estabilitzador reductor de fluxe ARESTAT. 

L´estabilitzador reductor de fluxe té com a objectiu principal  la disminució del consum.En tots els 
quadres de l´enllumenat públic s´utilitzarà un estabilitzador reductor de fluxe de la marca Arestat-A2-30-
IP00 de 30kVA amb un factor de potència de 0,9 una potència activa de 27kW així ens assegurarem per 
possibles futures ampliacions. 

� Característiques mecàniques i elèctriques. 

Els equips ARESTAT estan disposats per arrancar, estabilitzar i reduïr el consum de potència de 
l´instal.lació de làmpades de sodi omercuri d´alta pressió preparades per treballar en una xarxa trifàsica de 
400V amb el neutre com a retorn.Aquest estabilitzador reductor de fluxe és un equip electrònic totalment 
estàtic format per tres mòduls monofàsics de regulació independents. Cada mòdul controla 
independentment la seva fase sense influir en les altres fases. L´únic punt comú dels tres mòduls és el 
neutre que ha de venir directament del transformador de distribució a través de les proteccions 
adequades.L´equip està format per un bastidor d´acer, un autotransformador de preses mútilplesper fase, 
una unitat electrònica amb microprocesador per fase. Altres elements que el formen són uns interruptors 
estàtics de potència, un by-pass automàtic d´estat sòlid per fase, una pantalla LCD per fase i les 
proteccions magnetotèrmiques per fase.Com a principals avantatges l´estabilitzador reductor de fluxe 
presenta una commutació amb 9 graons, una variació màxima de la tensió de la xarxa de 195V a 253V, 
disposa d´una regulació de -/+6V i disposa també de les proteccions contra sobretensions amb filtres, 
varistors e inductàncies. També té l´avantatge de la limitació de l´intensitat magnetitzant. 

� Característiques mecàniques: 

-Montatge en estructura d´acer tubular color RAL 7032. 

-Grau de protecció IP00. 

-Dimensions 1130x350x350mm 

� Característiques elèctriques: 

-Tensió d´entrada 3x400 / 230 +10% -15%. 

-Freqüència 50Hz +/- 2Hz. 

-Tensió de sortida 230 +/-2,5%. 

-Tensió per a la reducció de consums per làmpades de vapor de sodi d´alta pressió 184V. 

-Tensió per a la reducció de consums per làmpades de vapor de mercuri d´alta pressió 207V. 

-Presició de Vn sortida +/- 2,5%. 

-Presició de V reduïda de sortida +/-2,5%. 

-Sobreintensitat permanent 1,3In. 

� Característiques ambientals: 

-Temperatura ambiental -20ºC fins els 50ºC. 

-Humitat relativa màxima del 95%. 
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-     Altitut màxima de 3000 metres 

31.14.1.- Funcionament del estabilitzador reductor de fluxe. 

L´equip es connecta a la tensió nominal durant 1 segon aproximadament. Una vegada arrancades les 
làmpedes la tensió baixa rapidament a 200V, a continuació es realitza una pujada de manera continuada i 
lenta fins a la tensió nominal durant 5 minuts.Després es manté la tensió nominal durant uns 15 minuts 
per estabilitza tèrmicament les làmpades.A partir d´aquest moment l´equip dóna l´ordre de fer baixa la 
tensió fins els nivells adequats per produir la reducció del flux lluminós i el conseqüent estalvi energètic. 

●Funcionament del diagrama de temps. 

 

Procès de regulació

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

t0 t1 t1,5 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

temps

te
ns

ió

tension

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 134 - 
 

 

 

Procès de regulació: 

T0: Moment d´arranc de les làmpades. 

T0 a T1: Arranc a 230V durant 1 segon. 

T1: Baixada ràpida a 200V. 

T1 a T2: Pujada lenta a 230V durant 5 minuts aproximadament. 

T2 a T3: Estabilització tèrmica de la làmpada durant 15 minuts. 

T3 a T4: Temps a tensió nominal. 

T4: Inici de la reducció de fluxe. 

T4 a T5: Descens a nivell reduït. 

T5 a T6: Duració del nivell reduït. 

T6: Possible pas a nivell nominal o parada. 

T6 a T7: Pujada progressiva a tensió nominal. 

T7 a T8: Duració a nivell nominal. 

T9: Apagada del sistema. 

32.14.1.- Estalvi energètic anual per kw instal.lat. 

L´utilització d´estabilitzadors reductors a les instal.lacions d´il.luminació pública permet aconseguir grans 
estalvis d´energia que depenen de la sobretensió existent, dels horaris de funcionament nominal i reduït i 
del tipus de làmpada escollida.Si es redueix la tensió d´alimentació de les làmpades s´aconseguirà un 
estalvi fins el 40% a les Vsap i de un 25% a les de mercuri. 

●Estalvi per el.liminació de sobretensions. 

- Sobretensió mitjana estimada    5% 

- Sobreconsum màxim estimat    12% 

- Hores anuals d´enllumenat    4300h. 

- Consum d´energia anual per kW   1x4300  4300kWh 

- Consum per sobretensió del 5% 4300x1,12  4816kWh    

- Estalvi anual per el.liminació de sobretensió  516kWh 
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●Estalvi per reducció de tensioó en les làmpades de sodi. 

- Hores anuals amb tensió reduïda (+23h)  2458h 

- Reducció de tensió     20% 

- Reducció de consum     40%   

- Estalvi anual sodi 2458x0,40    983kWh 

 

●Estalvi per reducció de tensió en les làmpades de mercuri. 

 

- Hores anuals amb tensió reduïda (+23h)  2458h 

- Reducció de tensió     10% 

- Reducció de consum     25%   

- Estalvi anual sodi 2458x0,25    614kWh 

 

●Estalvi energètic total per kW instal.lat. 

- Làmpades de vapor de sodi (516+983)   1499kWh 

- Làmpades de vapor de mercuri (516+614)  1130kWh 

 

33.14.1.- Caixa general de protecció. 

La caixa general de protecció s´instal.larà a la part inferior esquerra del quadre de comandament. 
L´emplaçament de la C.G.P. serà de fàcil accés lliure i permanent.La caixa general escollida pels diferents 
quadres és la CGP-9-160 amb entrada per la part inferior i sortida per la part superior cap el contador 
electrònic. 

34.14.1.- .Encesa i apagada del enllumenat públic. 

L´encesa i el tancament de l´enllumenat públic és realitzarà automàticament mitjançant una cèl.lula 
fotoelèctrica accionada per la llum natural i un rellotge horari astronòmic.Aquest interruptor fotosensible 
serà regulable i s´ajustarà al nivell d´il.luminació mitjà de l´instal.lació.La cèl.lula estarà situada amb 
orientació nord per evitar l´exposició directe del sol i orientada de manera que no coincideixi amb la 
luminària que controla.L´interruptor fotoelèctric estarà composat per una cèl.lula fotoconductora de sulfur 
de cadmi amb una superfície mínima sensible a la llum de 1,8cm² i d´un element a instal.lar en el centre 
de comandament pel control de la il.luminació solar i un accionament regulat mitjançant un commutador 
magnètic.La cèl.lula serà totalment hermètica i la coberta exterior serà suficientment feta per resistir els 
fenòmens atmosfèrics.Per preveure una possible avería de la cèl.lula el sistema d´encesa també disposarà 
d´un rellotge horari astronòmic que té com a objectiu principal proporcionar el temps a partir del qual 
s´ha d´encendre l´instal.lació.El relltoge s´encarregarà de controlar el moment en que l´enllumenat està en 
format reduït i actuar sobre el relé. 
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35.14.1.- Tarifes aplicades. 

Des de l´1 de gener del 2009 és d´aplicació el  nou reial decret que estableix la nova tarificació 
elèctrica.Segons la potència instal.lada a cada quadre es determinarà la potència a contractar i el tipus de 
tarifa més adequada. 

●Les tarifes escollides pels 7 quadres d´enllumenat públic són. 

 

Quadre Potència instal.lada 
(kW) 

Potència 
demandada(kW) 

Potència 
contractada(kW) 

Tarifa aplicada 

1 5,02 9,03 15 3.0.2 

2 1,80 3,24 15 2.0.3 

3 1,19 2,14 15 2.0.3 

4 1,54 2,77 15 3.0.2 

5 1,78 3,20 15 2.0.3 

6 7,51 13,51 15 3.0.2 

7 2,10 3,78 15 3.0.2 

Taula 14.13.- Tarifes pels quadres d´enllumenat . 
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1.- PREVISIO DE POTENCIES. 

Segons els estudis realitzats, s´estima una demanda de potència de 1031,93 kVA pel C.T.1, 1083,02kVA 
pel C.T.2, 308,62kVA pel C.T.3, 1038,33kVA pel C.T.4, 515,01kVA pel C.T.5 i finalment 924,05kVA 
pel C.T.6.Per tant els transformadors a escollir respectivament seran: dos transformadors de 630KVA pel 
C.T.1, dos transformadors de 630KVA pel C.T.2, un transformador de 400KVA pel C.T.3, dos 
transformadors de 630KVA pel C.T.4, un transformador de 630KVA pel C.T.5  i finalment dos 
transformadors de 630KVA pel C.T.6.Per tant amb aquestes dades proporcionades i les de la companyia 
es pot preveure que la línia de mitja tensió aguantarà les noves càrregues i possibles ampliacions futures. 

1.1.- DIRECTRIUS. 

La classificació de la zona a urbanitzar comprèn edificis destinats a vivendes, locals comercials, zones 
industrials etc…Segons el R.E.B.T. si no hi ha potències establertes s´agafaran les següents com a 
mínim.Locals comercials i oficines es considerarà un mínim de 100W per metre quadrat i planta amb un 
mínim per local de 3450W a 230V i coeficient de simultaneitat 1.Els garatges tindran un mínim de 10W 
per metre quadrat i planta per garatges amb ventilació natural i 20W pels de ventilació forçada. Amb un 
mínim de 3450W a 230V i coeficient de simultaneitat 1.En les indústries es considerarà un mínim de 
125W per metre quadrat i planta amb un mínim de 10.350W a 230V i coeficient de simultaneitat 1.Pel 
que fa a les vivendes si són amb electificació bàsica es considerarà un mínim de 5750W a 230V i si són 
amb electrificació elevada 9200W a 230V. 

2.1.- POTENCIES TOTALS A INSTAL.LAR EN CADA  C.T. 

El conjunt de les 9 hectàrees estarà format per 6 centres de transformació i un total de 10 transformadors 
de tres classes diferents.Els centres de transformació seran de tres tipus: 

-Centre de protecció i mesura amb transformadors TT i TI. 

-Centres amb transformadors de potència reductors de tensió.  

-Centre subterràni amb transformadors de potència reductors de tensió. 

Hi haurà 2 transformadors en quatre dels 6 C.T. i 1 transformador en els 2 centres de transformació 
restants.La ubicació dels centres de transformació es farà tenint en compte tres factors fonamentals: la 
simetría, la distribució de càrregues i una possible futura ampliació. 

3.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº1. 

El centre de transformació Nº1 constarà de dos transformadors de 630kVA i englobarà les 4 regions de 
terreny (A,B,C,E) pel transformador 1 i les regions (D,F,G) pel transformador 2. 
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●Transformador 1 

 

Tipus de Servei Espai A Espai B Espai C Espai E Pot.Total 

Cases Unif. de 
200m2 

182,16 34,96 -------- 290,72 507,84 

Enllumenat 
Públic. 

-------- -------- -------- -------- 9,03 

         Taula 3.0.-Potències que suministre el T.1.  

 Total = 516,87kW 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

507,84kW / 0,9 = 564,27kVA;     

9,03kW / 0,9 = 10,03kVA; 

Total = 564,27 + 10,03 = 574,30kVA 

  
 
●Transformador 2  
 

Tipus de Servei Espai D Espai F Espai G Pot. Total 

Cases Unif. de 150m2 78,2 -------- 68,43 146,63 

Poliesportiu i Piscina -------- 262 --------- 262 

Enllumenat públic -------- -------- -------- 3,24 

Taula 3.1.-Potències que suministre el T.2. 

   Total = 411,87kW 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

408,63kW / 0,9 = 454,03kVA; 

3,24kW / 0,9 = 3,6kVA; 

Total = 454,03 + 3,24 = 457,63kVA 
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4.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº2. 

 

El centre de transformació Nº2 constarà de dos transformadors de 630kVA i englobarà les 2 regions de 
terreny (H, J). 

 
●Transformador 3   
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Tipus de Servei Espai H Espai J Pot. Total 

Vivendes 143,75 170,2 313,95 

Serveis Generals 15 40 55 

Aparcaments 28,8 19,2 48 

Locals 30 28 58 

Enllumenat públic -------- -------- 0 

Taula 4.0.-Potències que suministre el T.3. 

              Total = 474,95kW 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

474,95kW / 0,9 = 527,7kVA; 

Enllumenat públic = 0 ; 

Total = 527,7 + 0 = 527,7kVA 

●Transformador 4 

Tipus de Servei Espai H Espai J Pot. Total 

Vivendes 325,45 -------- 325,45 

Serveis Generals 35 -------- 35 

Aparcaments 67,2 -------- 67,2 

Locals 70 -------- 70 

Enllumenat públic -------- -------- 2,14 

Taula 4.1.-Potències que suministre el T.4. 

              Total =  499,79kW. 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

497,65kW / 0,9 = 552,94kVA; 

2,14kW / 0,9 = 2,38kVA ; 

Total = 552,94 + 2,14 = 555,32kVA; 
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5.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº3 

 

El centre de transformació Nº3 constarà d´un  transformador de 400kVA i englobarà la regió de terreny 
(I). 

 
●Transformador 5  
 

Tipus de Servei Espai I Pot. Total 

C.A.P. 200 200 

Serveis Generals 75 75 

Enllumenat públic -------- 2,77 

Taula 5.0.-Potències que suministre el T.5. 

        Total = 277,77kW. 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

275kW / 0,9 = 305,55kVA 

2,77kW / 0,9 = 3,08kVA ; 

Total = 305,55 + 2,77 = 308,62kVA; 

 

6.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº4 

El centre de transformació Nº4 constarà de dos transformadors de 630KVA i englobarà les regions de 
terreny (N,R,S,T ). 

 
●Transformador 6   

Tipus de Servei Espai N Espai R Espai S Espai T Pot. Total 

Indústries 468,75 -------- -------- -------- 468,75 

Zona Verda ------- -------- -------- -------- -------- 

Enllumenat públic -------- -------- -------- -------- -------- 

Taula 6.0.-Potències que suministre el T.6. 

Total = 468,75kW. 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 
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468,75kW / 0,9 = 520,83kVA 

Enllumenat públic = 0 ; 

Total = 520,83 + 0 = 520,83kVA; 

●Transformador 7 

 

Tipus de Servei Espai N Espai R Espai S Espai T Pot. Total 

Indústries 187,5 75 200 -------- 462,5 

Enllumenat públic ------- -------- -------- -------- 3,2 

Taula 6.1.-Potències que suministre el T.7. 

Total= 465,7kW. 

 
Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

462,55kW / 0,9 = 513,94kVA 

3,2/0,9 = 3,56kVA ; 

Total = 513,94 + 3,56= 517,5kVA; 

7.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO Nº5 

El centre de transformació Nº5 constarà d´un transformador de 630kVA i englobarà les regions de terreny 
(O,K,Q ). 

 
●Transformador 8 
 

Tipus de Servei Espai O Espai K Espai Q Pot. Total 

Col.legi -------- 300 -------- 300 

Serveis Generals -------- 45 -------- 45 

Futbol sala i basquet -------- 5 -------- 5 

Parc de bombers -------- --------- 100 100 

Enllumenat públic -------- --------- --------- 13,51 

Taula 7.0.-Potències que suministre el T.8. 

Total= 463,51kW. 
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Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

450kW / 0,9 = 500kVA 

13,51/0,9 = 15,01kVA ; 

Total = 500 + 15,01 = 515,01kVA; 

 

8.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIÓ Nº6. 

El centre de transformació Nº6 constarà de dos transformadors de 630kVA i englobarà les regions del 
terreny (L,M,P). 

●Transformador 9  

 

Tipus de Servei Espai L Espai M Espai P Pot. Total 

Vivendes -------- -------- 244,37 244,37 

Serveis Generals -------- -------- 75 75 

Aparcament -------- -------- 20 20 

Locals -------- -------- 150 150 

Gran superf.comerc. -------- -------- -------- -------- 

Indústries -------- -------- -------- -------- 

Enllumenat 
públic 

-------- -------- --------          -------- 

Taula 8.0.-Potències que suministre el T.9. 

Total= 489,37kW. 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

489,37kW / 0,9 = 543,74kVA 

Enllumenat públic = 0 kVA ; 

Total = 543,74 + 0 = 543,74kVA; 
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●Transformador 10  
 
 

Tipus de Servei Espai L Espai M Espai P Pot. Total 

Vivendes -------- -------- -------- ------- 

Serveis Generals -------- -------- -------- ------- 

Aparcament -------- -------- -------- ------- 

Locals -------- -------- -------- -------- 

Gran superf.comerc. 151 -------- -------- 151 

Indústries -------- 187,5 -------- 187,5 

Enllumenat públic -------- -------- -------- 3,78 

Taula 8.1.-Potències que suministre el T.10. 

 Total = 342,28kW 

Utilitzarem un factor de potència de 0,9 per trobar la potència aparent resultant. 

338,5kW / 0,9 = 376,11kVA 

3,78/ 0,9 = 4,2kVA ; 

Total = 376,11 + 4,2 = 380,31kVA; 
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2.- XARXA SUBTERRANIA DE MITJA TENSIO. 

Es realitzaran els càlculs per dimensionar la nova xarxa de mitja tensió.Després d´analitzar les xarxes 
existents que atravessen el municipi s´ha decidit connectar els nous 6 centres de transformació a la línia 
aèrea de mitja tensió L-1 del municipi Moià per qüestions de proximitat  i per la seva capacitat per poder 
soportar la nova càrrega sense problemes de saturació i caigudes de tensió.Aquesta nova línia té una 
tensió nominal de servei de 25kV trifàsica, a una freqüència de 50Hz i estarà tancada en bucle ( origen i 
final a la subestació elèctrica) segons norma de la companyia distribuïdora .Els 6 centres de transformació 
es connectaran en anell tancat i no podran superar el 7% de caiguda de tensió segons norma de la 
companyia distribuïdora FECSA ENDESA. 

9.1.- CALCUL DE LA XARXA SUBTERRANIA DE M.T. 

1.9.1.- El.lecció del conductor. 

Per l´el.lecció del conductor des del punt de vista elèctric es important mirar:  

-Tensió nominal  25kV. 

-Potència dels centres de distribució  630kVA i 400kVA. 

-Intensitat que circularà per la xarxa.El cable que utilitzarem per raons ja justificades en la memòria 
descriptiva serà de secció 240mm²  d´alumini , de tensió nominal 25kV. Aquest cable tindrà que soportar 
les intensitats nominals com les de curtcircuit.Realitzarem el càlcul de la intensitat que circularà per la 
línia per així comparar-la amb la intensitat màxima admissible que el cable pot soportar.El valor obtingut 
ha de ser se inferior al corrent màxim admissible del conductor.Segons dades del fabricant la Imax = 
415A 

Instal.lació al aire Instal.lació soterrada Secció nominal dels conductors 
mm² 

Cable aïllat amb XLPE Cable aïllat amb XLPE 

150 

240 

400 

320 

435 

580 

315 

415 

530 

Temperatura màxima en el 
conductor: 90ºC 

Temperatura de l´aire:40ºC 

Una terna de cables unipolars en 
contacte mutu. 

Disposició que permeti una 
renovació de l´aire eficaç. 

Temperatura del terreny 25ºC 

3 cables unipolars en trèbol 

Profunditat d´instal.lació 1m 

Resistivitat tèrmica del terreny 
1K*m/W 

Taula2.0.- Corrents màximes admissibles,en A . 
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2.9.1.- Corrent de curtcircuit. 

Per calcular el corrent de curtcircuit es necessari la potència de curtcircuit  de la xarxa de mitja tensió. 
Segons la companyia distribuïdora FECSA ENDESA la Scc=500MVA. 

Intensitat de curtcircuit: 

 

Scc=  √3*Un*Icc; 

 

Scc                        500 

          Icc= ------------------ = ------------------ = 11,54kA 

√3* Un                   √3* 25 

Equació 2.2.1.-Determinació del c.c. 

Scc: Potència de curcircuit expressada en MVA. 

Icc: Intensitat de curcuit expressada en kA. 

Un: Tensió de servei de la línia en kV. 

La relació entre la secció del cable i la intensitat de curtcircuit ve donada per la fòrmula: 

 

Icc*√t = K*s 

Equació 2.2.2.-Intensitat que soportarà el cable. 

 

Icc*√t   ------------- energia que deixarà passar la protecció. 

K*s------------------  energia que soportarà el cable. 

 

Duració  del(s)  curtcircuit(s) Secció del 
conductor 

mm² 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,5 2 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 26,0 23,8 21,7 

Taula2.1.- Duració del c.c. depenent de la secció d el conductor.  
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Adoptarem una duració del curtcircuit de t=0,5s. Ad optarem una K=87 per ser un conductor d´alumini amb  
aïllament XLPE. 

 

                                                      Icc*√t                11540*√0,5 

                                            S= -------------- = ---------------------- = 93,79mm² 

                                                         K                         87 

Equació 2.2.3.-Càlcul de secció. 

 

Icc admissible segons taula  Icc=31,9kA  

Energia passant de la protecció Icc*√t   = 11540*√0,5 = 8,160kA 

El corrent es inferior al corrent de curtcircuit màxim admissible pel conductor. 

8,160kA < 31,9kA 

Això indica que si es produeix un curtcircuit el conductor aguantarà perfectament..La secció que 
adoptarem serà de 240mm² encara que en els càlculs surti que amb una s=93,79 mm² el conductor ja 
podria soportar els curtcircuits. Aquesta mesura l´adoptarem degut a ser una secció unificadora en les 
línies de mitja tensió per la companyia distribuïdora  i a la més que possible futura ampliació de la 
potència en alguna de les zones. 

 
3.9.1.- Caigudes de tensió. 

Les caigudes de tensió en la línia de mitja tensió seran casi menyspreables degut a la longitud de la línia i 
a la gran càrrega transportada.Les caigudes de tensió es calcularan  en base a la R25ºC , la X i el moment 
elèctric i segons les característiques particulars de les xarxes de distribució en anell.En aquesta es 
representen els diferents consums dels 6 centres de transformació i les respectives longituds dels diferents 
trams entre C.T. 
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                                                                       Línia Aèrea  

 
 

 
                        
 

L.Total 

L6 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

928,74kW 

974,72kW 463,51kW 

831,65kW 

934,49kW 277,76kW 

100m 

114,5m
m 

94,21m 

73,6m 

43,61m 

243,79m 

389,3m 
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P1                            928740W 

I1=  ---------------------- =  ------------------------- = 23,83A 

√3 * Un * cosφ            √3 * 25000 * 0,9 

 

Equació 3.2.1.-Càlcul d´intensitat del consum 1. 

I1= 23,83 < -25,84º A   

 

974720W 

I2 =  ------------------------- = 25,01A 

√3 * 25000 * 0,9 

Equació 3.2.2.-Càlcul d´intensitat del consum 2. 

I2= 25,01 < -25,84ºA 

I3 = 7,12A 

I3= 7,12 < -25,84ºA 

I4 = 23,97A 

I4 = 23,97 < -25,84ºA 

I5 = 11,89A 

I5 = 11,89< -25,84ºA 

I6 = 21,34A 

I6 = 21,34 < -25,84º A 

 

L1*I1 + L2*I2 + L3*I3+ L4*I4 + L5*I5 + L6*I6 

Iy =    -  ( ------------------------------------------------------------------ ) 

L Total 

Equació 3.2.3.-Càlcul del corrent Iy. 

 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 151 - 
 

 

 

 

Iy =   ( -32,67 + j15.82 ) A 

Iy = 36,30 < 154,16º A 

Ara comprovem el punt de canvi del corrent. Mirem fins on arriba el corrent Iy. 

Ix = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + Iy 

Equació 3.2.4.-Càlcul del corrent Ix. 

Ix = 76,86 < -25,84º A 

Ix = ( 69,18 – j 33,5 ) A 

Per trobar el punt de tall calcularem les intensitats I2´, I3´, I4´, I5´, I6´. 

Ix = I1´ 

Ix = I1 + I2´   :  I2´= Ix – I1 ; 

I2´= 53,03 < -25,84º A     ;     I2´ = 47,72 – j 23,11 A 

I2´ = I2 + I3´  ;  I3´= I2´- I2 

I3´=   28,02 < -25,84º A  ;     I3´ = 25,21 – j 12,21 A 

I3´ = I3 + I4´  ;  I4´= I3´- I3 

I4´= 20,9 < -25,84 A  ;   I4´ = 18,8 – j 9,1 A 

I4´ = I4 + I5´  ;  I5´= I4´- I4 

I5´= 3,07 < 154,16º A   ;   I5´ = -2,76 + j 1,34 A 

I5´ = I5 + I6´  ;  I6´= I5´- I5 

I6´= 14,96 < 154,16º  A   ;    ;   I6´ = -13,46 + j 6,52 A 

 

El corrent Iy arriba fins el punt   f. veient el signe negatiu.  
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I5 amb Iy és el punt de tall tant pel corrent reactiu com l´actiu, per tant calcularem dos caigudes de tensió 
per saber la caiguda màxima. La caiguda des del inici fins el punt de consum número 4 i la caiguda des 
del punt 4 al final. 

-Caiguda de tensió del punt 0 a I4. 

                                                                  ϕ 

AU de 0 a 4 = √3 ( ------- *∑ Li*Ii´ cosφi´ + X * ∑ Li*Ii´ sin φi´) 

                                                                  s 

Equació 3.2.5.-Càlcul de la c.d.t. de 0-4. 

                                   0,02857 

●AU de 0 a 4 = √3 ( -------------- *( 100*69,18 *0,9+ 114,15*47,72*0,9+ 

                                      240 

94,21*25,21*0,9+ 73,6*18,8*0,9) 
+0,000101*(100*33,5*0,44+114,15*23,11*0,44+94,21*12,21*0,44+73,6*9,1*0,44) 

 

●AU de 0 a 4 = √3 (0,00011904*14511,5 + 0,000101*3435,5 ) = 3,53 V                                     

ϕ (alumini) = 0,02857 Ω/mm² 

 

X = 0,000101Ω/m    

Caiguda de tensió del punt  I4 a final. 

AU de 4 a 6 = 3,59V 

La caiguda de tensió màxima de la línia de M.T. serà la corresponent als trams que van des del punt 4 
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fins el punt final  amb 3,59V.Percentualment la caiguda de tensió màxima serà de: 

 

 

3,59 

            AU% = -----------------* 100 = 0,014 % 

25000 

Equació 3.2.6.-Càlcul de la c.d.t. percentual. 

 

●Segons GE DND0010 de la companyia distribuïdora FECSA ENDESA. 

 

Diàmetre del conductor 

mm Secció nominal 

mm² 

Número de fils 
mínims per 
conductor 

Mínim Màxim 

Resistència 

màxima del 
conductor a 20ºC  

Ω/km 

150 

240 

400 

15 

30 

53 

13,9 

17,8 

22,9 

15 

19,2 

24,5 

0,206 

0,125 

0,0778 

Taula3.0.- Resistències segons secció  del conducto r.  

 

Calcularem la resistència a 25ºC tenint segons la norma GE DND0010 la resistència a 20ºC. 

X= 0,101Ω/Km 

X= 0,101Ω 

ϕ (alumini) = 0,02857 Ω/mm² 

Les caigudes de tensió parcials seran petites degut a la tensió de 30kV i a les longituts de les línies. 
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Calcularem les c.d.t. parcials utilitzan la fòrmula: 

                                                              ϕ 

AU0-A  = √3 ( ------- *∑ Li*Ii´ cosφi´ + X * ∑ Li*Ii´ sin φi´) = 

                                                             S 

              0,028 

=  √3 ( ---------- * (100*69,18*0,9)+ 0,000101*(100*33,5*0,44)) = 1,54V 

               240 

AU0-A  = 1,54V 

AUA-B  = 1,21V 

AUB-C  = 0,52V 

AUC-D  = 0,26V 

AUD-E  = 0,027V 

AUE-F  = 0,73V 

AUF-0  = 2,83V 
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Tram Long m X (Ω/m) R (Ω/m) U (Kv) 

 

C.d.t.(V) 

 

 

C.d.t.(%) 

 

Conv.L.Aèrea-
C.T.1 

100 0,000101 0,0001275 25 1,54 0,006 

C.T.1.-C.T.3. 114,15 0,000101 0,0001275 25 1,21 0,005 

C.T.3.-C.T.2. 94,21 0,000101 0,0001275 25 0,52 0,002 

C.T.2.-C.T.6 73,6 0,000101 0,0001275 25 0,26 0,001 

C.T.6-C.T.4 43,61 0,000101 0,0001275 25 0,027 0,0001 

C.T.4.-C.T.5 243,79 0,000101 0,0001275 25 0,73 0,0029 

C.T.5.-
Conv.L.Aèrea 

 

389,25 0,000101 0,0001275 25 2,83 0,011 

Taula3.1.- Caigudes de tensió parcials.  

 

10.1.- CALCULS EN EL C.T. PFU-3 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 630kVA. 

En el pla corresponent de les 9 hectàrees s´ubicarà 1 sol centre de transformació tipus PFU-3 amb un 
transformador de 630kVA situat al carrer Pol.Aquest C.T. tipus superfície alimenta al col.legi i a les seves 
respectives instal.lacions, al local de bombers i tot el enllumenat públic de les 3 parce.les. 

 

1.10.1.- Intensitat de mitja tensió. 

 En un sistema trifàsic, calcularem la intensitat en la part del primari (Ip) del 
transformador (M.T.) amb l´equació. 

 

Sn-Wfe-Wcu = √3*U*Ip 

 

Equació 3.0.Càlcul del corrent primari del transform ador. 
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Sn-Wfe-Wcu = √3*25000*Ip    on la intensitat de mitja tensió serà : 

 

630 

       Ip = --------------- = 14,55A 

√3*25 

On: 

Sn: Potència nominal en kVA 

Ip: Intensitat en el primari en A 

U: Tensió en kV 

Wfe: Pèrdues en el ferro que considerem menyspreables. 

Wcu: Pèrdues en els debanats que també considerem menyspreables. 

 

2.10.1.- Intensitat de baixa tensió. 

 

En un sistema trifàsic, calcularem la intensitat en la part del secundari (Is) del transformador.  

Sn = √3*U*Is 

Equació 3.1.Càlcul del corrent secundari del transfo rmador. 

Sn = √3*0,400*Is   on la intensitat de baixa tensió serà : 

 

630 

         Is = --------------- = 909,32A 

√3*0,400 

On: 

Sn: Potència nominal en kVA 

Is: Intensitat en el secundari en A 

U: Tensió en kV 
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3.10.1.- Càlcul de les corrents de curtcircuit. 

� Càlcul en el costat de M.T. 

 

Per calcular el corrent de curtcircuit es necessari la potència de curtcircuit  de la xarxa de mitja tensió. 
Segons la companyia distribuïdora FECSA ENDESA la Scc=500MVA. 

Intensitat de curtcircuit:               

Scc=  √3*Un*Icc; 

 

Scc                        500 

      Icc= ------------------ = ------------------ = 11,54kA 

√3* Un                   √3* 25 

Equació 3.2.Càlcul del c.c. del transformador. 

 

Scc: Potència de curcircuit expressada en MVA. 

Icc: Intensitat de curt cuit expressada en kA. 

Un: Tensió de servei de la línia. 

Aquest corrent de curtcircuit serà el mateix en els altres dos tipus de centres: PFS-V i PFU-5 amb 1 i 2 
transformadors en el seu interior. 

� Càlcul en el costat de B.T. 

 

Per trobar el corrent de curtcircuit en el costat de baixa tensió utilitzarem la eqüació  

Menysprearem l´impedància de la xarxa de la part de mitja tensió. 

S = √3*(U*Ucc/ 100)Iccs; 

Equació 3.3.Càlcul del c.c. en B.T. 

S 

Iccs = ------------------------------ 

√3*U * Ucc/100 
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Considerem la potència de curtcircuit com la màxima del transformador. 

 

630 

Iccs = ------------------------ = 20,21kA 

√3*400 * 4,5/100 

 

On: 

S: Potència nominal en kVA. 

Iccs: Intensitat de curtcircuit en el secundari en kA. 

U: Tensió en V. 

Ucc: Tensió de curtcircuit del transformador. 

 

4.10.1.- Sistema de ventilació en el PFU-3. 

La ventilació en la caseta PFU-3 d´Ormazabal es produeix de manera natural per convecció mitjançant 
reixes d´entrada i de sortida d´aire.Aquesta ventilació natural té per objecte dissipar l´aument de 
temperatura produït al voltant del transformador.Per realitzar el càlcul de les seccions de les reixes 
s´utilitza la formula En aquest cas l´únic PFU-3 ubica un transformador de 630kVA. 

 
Wfe + Wcu 

Sr = ------------------------------ 
0,24 * k * √h*ϕt³ 

Equació 4.3.Càlcul de les reixes d´entrada i sortida  d´aire. 

 

On: 

Wfe: Pèrdues en buit del transformador (kW) 

Wcu: Pèrdues en curtcuircuit del transformador (kW) 

k: Coeficient en funció  de la reixa d´entrada d´aire. 

h: Distància vertical entre les reixes d´entrada i sortida d´aire (m) 

ϕt: Variació d´entrada i sortida d´aire en (ºC).  

Sr: Superfície mínima de les reixes d´entrada i sortida d´aire (m²). 

Substituïnt les dades del transformador de 630kVA a la fòrmula: 
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1,450 + 6,650 

Sr = --------------------------------- =  0,9802 m² 
0,24 * 0,5 * √1,405*15³ 

 

Wfe: 1,45kW 

Wcu: 6,65kW 

k: 0,5 

h: 1,405m 

ϕt: 15ºC  

La superfície mínima de les reixes de ventilació haurà de ser de 0,98m².Es col.locarà una reixa per 
l´entrada d´aire situat a la part inferior de la porta del transformador amb mesures de 1,36x0,76m i una 
altre reixa de ventilació  d´iguals dimensions assegurant una superfície de ventilació de 2,06m².La reixa 
de sortida d´aire es situarà a la paret frontal de la porta d´accés, concretament a la part superior. La 
distància vertical entre els punts mitjos de les dues reixes, tant d´entrada com de sortida és de 1405mm 

 

11.1.- CALCULS EN EL C.T. PFU-5 AMB 1 TRANSFORMADOR DE 400kVA. 

En el pla corresponent de les 9 hectàrees s´ubica 1 sol centre de transformació tipus PFU-5 amb un 
transformador de 400kVA situat al carrer de l´Arbonés.Aquest centre de transformació és del tipus abonat 
i  alimenta el centre d´atenció primària i l´enllumenat de tota la parcel.la. 

1.11.1.- .Intensitat de mitja tensió. 

En un sistema trifàsic, calcularem la intensitat en la part del primari (Ip) del transformador.(M.T.)  

 
Sn-Wfe-Wcu = √3*U*Ip  
 
Sn-Wfe-Wcu = √3*25000*Ip    on la intensitat de mitja tensió serà : 
 
 

400 
Ip = --------------- = 9,24A 

√3*25 
 

On: 

Sn: Potència nominal en kVA 

Ip: Intensitat en el primari en A 

U: Tensió en kV 
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Wfe: Pèrdues en el ferro que considerem menyspreables. 

Wcu: Pèrdues en els debanats que també considerem menyspreables. 

 

2.11.1.- .Intensitat de baixa tensió. 

En un sistema trifàsic,calcularem la intensitat en la part del secundari (Is) del transformador amb 
l´equació. 

 

Sn = √3*U*Is 

Sn = √3*0,400*Is    on la intensitat de baixa tensió serà : 

 
 

400 
        Is = --------------- = 577,35A 

√3*0,400 
 

Sn: Potència nominal en kVA 

Is: Intensitat en el secundari en A 

U: Tensió en kV 

 

3.11.1.- Càlcul de les corrents de curtcircuit. 

 

� Càlcul en el costat de M.T. 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 161 - 
 

 

 

Intensitat de curtcircuit: 

Scc=  √3*Un*Icc; 

 

Scc                        500 

Icc= ------------------ = ------------------ = 11,54kA 

√3* Un                   √3* 25 

 

Scc: Potència de curcircuit expressada en MVA. 

Icc: Intensitat de curcuit expressada en kA. 

Un: Tensió de servei de la línia. 

 

4.11.1.- Càlcul en el costat de B.T. 

Per trobar el corrent de curtcircuit en el costat de baixa tensió utilitzarem la equació.          

S = √3*(U*Ucc/ 100)Iccs; 

S 

Iccs = ------------------------------ 

√3*U * Ucc/100 

                       Considerem la potència de curtcircuit com la del transformador establert. 

 

400 

   Iccs = ----------------------------- = 12,83kA 

√3*400 * 4,5/100 

On: 

S: Potència nominal en kVA 

Iccs: Intensitat de curtcircuit en el secundari en kA 

U: Tensió en V 

Ucc: Tensió de curtcircuit del transformador. 
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5.11.1.- Sistema de ventilació en el PFU-5. 

La ventilació en la caseta PFU-5 d´Ormazabal es produeix de manera natural per convecció mitjançant 
reixes d´entrada i de sortida d´aire.Aquesta ventilació natural té per objecte dissipar l´aument de 
temperatura produït al voltant del transformador.Per realitzar el càlcul de les seccions de les reixes 
s´utilitza la formula a continuació mostrada.En aquest cas hi ha un únic PFU-5 am 1 transformador de 
400kVA el qual alimenta el C.A.P.La diferència pel que fa a la ventilació entre el PFU-3 i el PFU-5 
vindrà donada per les diferents pèrdues d´un transformador de 400kVA i altre de 630kVA. 

 

Wfe + Wcu 

Sr = ------------------------------ 

0,24 * k * √h*ϕt³ 

 

On: 

Wfe: Pèrdues en buit del transformador (kW) 

Wcu: Pèrdues en curtcuircuit del transformador (kW) 

k: Coeficient en funció  de la reixa d´entrada d´aire. 

h: Distància vertical entre les reixes d´entrada i sortida d´aire (m) 

ϕt: Variació d´entrada i sortida d´aire en (ºC).  

Sr: Superfície mínima de les reixes d´entrada i sortida d´aire (m²). 

 

Substituïnt les dades del transformador de 400kVA a la fòrmula: 

 

1,120 + 4,900 

    Sr = --------------------------------- =  0,7285 m² 

0,24 * 0,5 * √1,405*15³ 

Wfe: 1,12kW 

Wcu: 4,90kW 

k: 0,5 

h: 1,405m 

ϕt: 15ºC  
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La superfície mínima de les reixes de ventilació haurà de ser de 0,7285m².Es col.locarà una reixa per 
l´entrada d´aire situat a la part inferior de la porta del transformador amb mesures de 1,36x0,76m i una 
altre reixa de ventilació  d´iguals dimensions assegurant una superfície de ventilació de 2,06m².La reixa 
de sortida d´aire es situarà a la paret frontal de la porta d´accés, concretament a la part superior. La 
istància vertical entre els punts mitjos de les dues reixes, tant d´entrada com de sortida és de 1405mm. 

12.1.- CALCULS EN ELS PFS-V I PFU-5 AMB 2 TRANSFORMADORS DE 630kVA . 

En el pla corresponent de les 9 hectàrees s´ubiquen 3 centres de transformació tipus PFU-5 amb dos 
transformadors de 630kVA situat el primer al carrer de l´Arbonés i els altres dos al carrer Enric 
Morera.Aquests centres de transformació alimenten 200 vivendes, una gran zona comercial, 16 indústries 
i tot l´enllumenat públic de les 9 parcel.les . 

1.12.1.- .Intensitat de mitja tensió. 

En un sistema trifàsic, calcularem la intensitat en la part del primari (Ip) del transformador.(M.T.)  

Sn-Wfe-Wcu = √3*U*Ip  

Sn-Wfe-Wcu = √3*25000*Ip    on la intensitat de mitja tensió serà : 

 

630+630 

    Itp = ------------------ = 29,09A 

√3*25 

On: 

Sn: Suma de la potència nominal en kVA dels dos transformadors. 

Itp: Intensitat total en el primari en A 

U: Tensió en kV 

Wfe: Pèrdues en el ferro que considerem menyspreables. 

Wcu: Pèrdues en els debanats que també considerem menyspreables. 
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2.12.1.- Intensitat de baixa tensió. 

En un sistema trifàsic,calcularem la intensitat en la part del secundari (Is) del transformador amb 
l´equació. 

Sn = √3*U*Is 

Sn = √3*0,400*Is   on la intensitat de baixa tensió serà : 

 
630 

            Is = --------------- = 909,32A 
√3*0,400 

Sn: Potència nominal en kVA 

Is: Intensitat en el secundari en A 

U: Tensió en kV 

3.12.1.- .Càlcul de les corrents de curtcircuit. 

� Càlcul en el costat de M.T. 

 

Intensitat de curtcircuit:             

Scc=  √3*Un*Icc; 

Scc                        500 

         Icc= ------------------ = ------------------ = 11,54kA 

√3* Un                   √3* 25 

Scc: Potència de curcircuit expressada en MVA. 

Icc: Intensitat de curcuit expressada en kA. 

Un: Tensió de servei de la línia. 

� Càlcul en el costat de B.T. 

Per trobar el corrent de curtcircuit en el costat de baixa tensió utilitzarem la eqüació ¿???? . 

No considerem  l´impedància de la xarxa de la part de mitja tensió. 

S = √3*(U*Ucc/ 100)Iccs; 
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S 

Iccs = ---------------------- 

√3*U * Ucc/100 

Considerem la potència de curtcircuit com la dels transformadors que s´utilitzen en aquest tipus de centres 
de transformació.  

630 

   Iccs = -------------------------- = 20,21kA 

√3*400 * 4,5/100 

On: 

S: Potència nominal en kVA 

Iccs: Intensitat de curtcircuit en el secundari en kA 

U: Tensió en V 

Ucc: Tensió de curtcircuit del transformador. 

13.1.- SISTEMA DE VENTILACIO EN EL PFU-5 AMB 2 TRANSFORMAD ORS DE 630kVA. 

La ventilació en la caseta PFU-5 d´Ormazabal es produeix de manera natural per convecció mitjançant 
reixes d´entrada i de sortida d´aire.Aquesta ventilació natural té per objecte dissipar l´aument de 
temperatura produït al voltant del transformador.Per realitzar el càlcul de les seccions de les reixes 
s´utilitza la formula a continuació indicada.En aquest cas hi ha un 3 PFU-5 am 2 transformadorS de 
630kVA els quals  alimenten diferents parcel.les del pla parcial.La diferència pel que fa a la ventilació 
entre el PFU-5 amb 1 sol transformador de 400kVA i el PFU-5 amb 2 transformadors  de 630kVA vindrà 
donada per la doble ventilació en les portes d´accés i la també doble ventilació en la paret frontal. En 
aquest tipus de centre de transformació s´ha ncol.locat 4 reixes de ventilació laterals que faciliten la 
refrigeració natural . 

 

Wfe + Wcu 

Sr = ------------------------ 

0,24 * k * √h*ϕt³ 

On: 

Wfe: Pèrdues en buit del transformador (kW) 

Wcu: Pèrdues en curtcuircuit del transformador (kW) 

k: Coeficient en funció  de la reixa d´entrada d´aire. 

h: Distància vertical entre les reixes d´entrada i sortida d´aire (m) 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 166 - 
 

 

 

ϕt: Variació d´entrada i sortida d´aire en (ºC).  

Sr: Superfície mínima de les reixes d´entrada i sortida d´aire (m²). 
 

Substituïnt les dades dels transformadors de 630kVA a la fòrmula: 

 
(1,450 + 6,650) 

Sr = --------------------------------- = 0,98 m² 

0,24 * 0,5 * √1,405*15³ 

Wfe: 1,45kW; 2,90kW en les 2 transformadors. 

Wcu: 6,65kW; 13,30kW en els 2 transformadors. 

k: 0,5 

h: 1,405m 

ϕt: 15ºC  

La superfície mínima de les reixes de ventilació haurà de ser de 0,9802m².Es col.locarà una reixa per 
l´entrada d´aire situat a la part inferior cada porta dels transformadors amb mesures de 1,36x0,76m i unes 
altres reixes de ventilació  d´iguals dimensions assegurant una superfície de ventilació de 2,06m² per cada 
part transformador.La reixa de sortida d´aire es situarà a la paret frontal de la porta d´accés, concretament 
a la part superior. La distància vertical entre els punts mitjos de les dues reixes, tant d´entrada com de 
sortida és de 1405mm.També s´ubicaran 4 reixes laterals per facilitar la refrigeració del C.T.Cada reixa 
lateral tindrà unes mesures de 0,85x0,85m conseguint una ventilació de 1,445m². 

 

1.13.1.-  Sistema de ventilació en el PFS-V. 

La ventilació del centre de transformació subterrani es realitzarà mitjançant 2 torretes verticals, una per 
cada transformador de 630kVA. Les dimensions de cada torre de ventilació és de 0,8m d´alçada i 0,925m 
d´amplada conseguint una superfície de ventilació de 0,74m² per cada torre. 

 

14.1.- INSTAL.LACIO I POSTA A TERRA EN ELS CENTRES PFU-3,P FU-5 i PFS-V. 

El disseny de la posta a terra es realitza basant-se en “El mètode de càlcul d´instal.lacions de posta a tera 
d´UNESA” , .El reglament d´alta tensió indica que per instal.lacions de tercera categoria i que per 
intensitats de curt circuit a terra inferior o iguala 16kA  no serà inprescindible realitzar l´investigació de la 
resistivitat del terreny, només així realitzant un exàmen visual.A les instal.lacions de mitja tensió els 
paràmetres que determinen els càlculs de falta a terra són de la xarxa: el tipus de neutre i el tipus de 
proteccions.Pel disseny preliminar d´una instal.lació de posada a terra hi ha 2 tipus de proteccions ha 
considerar.S´ha de considerar el sistema de terres de protecció i el sistema de terres de servei. 
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●Terra de protecció: 

Es connectaran a aquest sistema totes les part metàl.liques que no estan per defecte en tensió però que ho 
poden esta per una avaria. Algunes de les parts a connectar en aquest sistema serien els envolvents 
metàl.lics de les cabines prefabricades, els bastidors dels aparells de maniobra i les carcasses dels 
transformadors. 

●Terra de servei: 

En aquest sistema es connectarà el neutre del transformador així com el terra dels secundaris dels 
transformadors de mesura e intensitat de la cel.la de mesura. 

 

1.14.1.- .Disseny preliminar de l´instal.lació de posada a terra PFU-3. 

Les característiques principals per poder determinar el tipus de posta a terra a realitzar són: 

●Característiques de la xarxa d´alimentació: 

Tensió de servei (Un). 

Un = 25kV. 

●Posta a terra del neutre: 

Resistència del neutre (Rn). 

Rn = 0Ω. 

Reactància del neutre (Xn). 

Xn = 25Ω per ser la tensió de línia 25kV. 

Impedància del neutre (Zn). Utilitzarem la fòrmula. 
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Zn = √Rn² + Xn²; 

Equació 7.0.-Càlcul de l´impedància del neutre. 

Substituint els valors ens dóna una impedància de 25Ω 

Zn = √0² + 25² = 25Ω 

Zn = 25Ω 

 

●Dades suministrades per la companyia distribuïdora segons el tipus de xarxa esmentada: 

Temps màxim d´el.liminació del defecte (t) 

t = 0,6s. 

Els valors de k i n per a calcular la tensió màxima de contacte aplicada segons RAT 13 en el temps de 
defecte segons FECSA-ENDESA. (k) (n). 

k = 72 

n = 1 

En el cas hipotètic que la resistència de posada a terra del centre de transformació sigui nul.la, es quan es 
produïra la intensitat màxima de defecte. La intensitat màxima de defecte ve calculada segons la fòrmula. 

 
U 

Idm = --------------------------- 
√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

Equació 7.1.-Càlcul de l´intensitat màxima de defect e. 

On: 

U: tensió de línia en (V). 

Zn: impedància del neutre en (Ω). 

Rt = 0 (es considera nul.la). 

Rn = 0 

Subtituïnt els valors: 

25000 

Idm = ----------------------- = 577,35A 

√3 * 25 
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La intensitat màxima de defecte és de 577,35A .Agafarem el valor inmediatament superior de 600A 
segons la taula 6 del mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra per centres de 
transformació de 3era categoria. 600A. 

●Nivell d´aïllament de les instal.lacions de baixa tensió. (Vbt). 

Vbt = 10000V 

●Característiques del terreny: 

Resistivitat del terreny (Rt). 

ϕ = 150Ωm 

Resistivitat del formigó. (Rf). 

ϕ f = 3000 Ωm 

●Dimensions del centre de transformació. 

Longitut (l). 

l= 3280mm. 

Amplada (a). 

a= 2380mm. 

 

2.14.1.- .Intensitat de defecte i resistència màxima. 

 

La intensitat de posada a terra és la intensitat total que es deriva a terra mitjançant la posada a terra de 
l´instal.lació. La intensitat de defecte  és la intensitat que en cas d´un sol punt de defecte a terra aquesta es 
deriva a terra mitjançant qualsevol part avariada de l´instal.lació.La resistència de posada a terra és la 
resistència que es situa entre el conductor de posada a terra i un punt amb potencial 0.La intensitat de 
defecte la calcularem mitjançant la fòrmula. 

 
U 

Id = --------------------------- 
√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

Equació 7.2.-Càlcul de l´intensitat de defecte. 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 170 - 
 

 

 

On: 

U: tensió composata de línia (V). 

Rn: resistència del neutre (Ω). 

Rt: resistència de terra de l´instal.lació (Ω). 

Xn: reactància del neutre (Ω). 

Id: intensitat de defecte (A). 

Llavors per altra part la tensió de defecte per la resistència de posta a terra ha de ser menor a la tensió 
d´aïllament en baixa tensió. 

 
Id * Rt ≤ 10000V 

Igualant les dues equacions i resolent el sistema obtenim: 

 

25000 

        Id = -----------------------------  = 416,33A 

√3 *√(0+24,02)² + 25² 

Rt = 24,02Ω 

Per escollir el electrode adequat s´haurà de trobar el valor màxim unitari de la resistència de posta a terra 
de l´electrode (Kr) utilitzant aquesta fòrmula. 

 
                                                      Rt             24,02Ω 

Kr = -------- = -------------- = 0,1601 Ω/ Ωm 
                                                       ϕ               150Ωm 

Equació 7.3.-Coeficient Kr. 

Amb el valor de Kr obtingut seleccionarem el tipus d´electrode depenen de les dimensions del centre de 
transformació i que el Kr de l´electrode sigui inferior al Kr obtingut.Com s´ha dit anteriorment utilitzarem 
un electrode de configuració 40-30/5/42 escollit pel que fa al sistema de protecció amb una Kr de 0,100 
Ω/ Ωm. seguin l´annex 2 del document UNESA .“El mètode de càlcul d´instal.lacions de posta a terra.” 
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3.14.1.- Sistema de terres de protecció. 

S´han escollit la configuració amb número de referència 40-30/5/42 pel sistema de terres de protecció. 

40-30/5/42 

 

Nombre de piques Resistència    Kr Tensió de pas kp Tensió de contacte kc Lp (m) 

            

  4 piques 

 

 

 

 

0,100 

 

 

 

0,0231 

 

 

 

0,0506 

 

 

 

2 

Taula 7.0.-Electrode 40/30/5/42. 

Lp: longitut de la pica en metres 

Φ = 14mm. 

S: secció del conductor 50mm². 

El terra de protecció és aquell que va connectat a les parts conductores dels elements que normalment no 
estan exposats a tensions però que en cas de falta podrien estar-ho. Els elements que es connecten al terra 
de protecció són: 

-Masses de B.T. i M..T. 

-Envoltants o pantalles metàl.liques dels cables. 

-Pantelles de protecció. 

-Cuba metàl.lica dels transformadors. 

-Borns de terra dels detectors de tensió. 

-Tapes i marcs metàl.lics dels canals de cables. 

 

Calcularem la Rt de protecció i el Id de protecció amb les fòrmules. 

 

Rt (protecció) = Kr * ϕ 

Equació 7.4.-Càlcul de la resistència de posta a ter ra de protecció. 

 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 172 - 
 

 

 

Rt (protecció) = 0,100*150Ωm = 15Ω 

 
 

 
                    U 

Id (protecció) =  -------------------------------- ; 
                     √3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

Equació 7.5.-Càlcul de l´intensitat de defecte. 

 
 

                  25000 
          Id (protecció) = -----------------------------  = 495,1A 

                    √3 *√(0+15)² + 25 

On: 

Rt (protecció): resistència de terra de protecció. (Ω) 

Kr: coeficient màxim de la resistència a terra de protecció. (0,100) 

ϕ: resistivitat del terreny (150 Ωm). 

Id (protecció) : corrent de defecte de protecció. (A). 

Xn: reactància del neutre.(Ω). 

Rn: resistència del neutre.(Ω). 

Amb les dos dades obtingudes (Rt protecció i Id protecció) podem trobar la tensió de defecte pel que fa al 
sistema de protecció. La tensió de defecte és la tensió produïda per un error d´aïllament entre dues 
masses, una massa i un element conductor o entre una massa i el terra.Calcularem la tensió de defecte 
amb la fòrmula. 

 

Ud protecció = Id protecció*Rt protecció 

Equació 7.6.-Càlcul de la tensió de defecte. 

 

Ud protecció = 495,1*15 = 7426,5V 

On: 

Rt (protecció): resistència de terra de protecció. (Ω) 

Ud (protecció) : tensió de defecte de protecció.(V).  

Id (protecció): intensitat de defecte de protecció. (A). 
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4.14.1.- .Sistema de terres de servei. 

Hem escollit per realitzar el sistema de terres de servei la configuració 5/42.El terra de servei és la 
connexió que té per objecte unir les instal.lacions que normalment estan en tensió com poden ser: 

-Neutre dels transformadors. 

-Parallamps. 

-Els elements de derivació a terra amb els seccionadors de posada a terra. 

 

5/42 

 

Nombre de piques Resistència Kr Tensió de pas Kp 

4 piques 0,104 0,0184 

Taula 7.1.-Electrode 5/42. 

 
Calcularem la Rt de servei i el Id de servei amb les fòrmules. 
 

Rt (servei) = Kr * ϕ 

Equació 7.7.-Càlcul de la resistència de terra de se rvei. 

Rt (servei) = 0,104*150Ωm = 15,6Ω 

              U 

Id (servei) =  -------------------------------- ; 

                  √3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

 

Equació 7.8.-Càlcul de l´intensitat de defecte de se rvei. 

 

25000 

Id (servei) = -----------------------------  = 489,81A 

√3 *√(0+15,6)² + 25² 
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On: 

Rt (servei): resistència de terra de servei. (Ω) 

Kr: coeficient màxim de la resistència a terra de servei. (0,104) 

ϕ: resistivitat del terreny (150 Ωm). 

Id (servei) : corrent de defecte de servei. (A). 

Xn: reactància del neutre.(Ω). 

Rn: resistència del neutre.(Ω). 

Amb les dos dades obtingudes (Rt servei i Id servei) podem trobar la tensió de defecte pel que fa al 
sistema de servei.  

Calcularem la tensió de defecte amb la fòrmula. 

 

Ud servei = Id servei*Rt servei 

Equació 7.9.-Càlcul de la tensió  de defecte de serv ei. 

Ud servei = 489,81*15,6 = 7641,07V 

On: 

Rt (servei): resistència de terra de servei. (Ω) 

Ud (servei) : tensió de defecte de servei .(V).  

Id (servei): intensitat de defecte de servei . (A). 

5.14.1.- .Tensió de pas a l´exterior. 

La tensió de pas a l´exterior del centre de transformació vindrà donada segons Anexe 3 del “Mètode de 
càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra per centres de transformació de tercera categoria” per la 
fórmula. 

V´p= Kp*ϕ*I´d ; 

Equació 7.10.-Càlcul de la tensió  de pas a l´exteri or. 

V´p =  0,0231*150*495,1 = 1715,5V 

V´p = 1715,5V 

On: 

V´p: tensió de pas a l´exerior del centre de transformació (V). 

Kp: coeficient de tensió de pas de l´electrode (0,0231). 
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I´d: corrent de defecte amb el sistema de terres de protecció (A). 

ϕ: resistivitat del terreny (Ω/Ωm). 

 

6.14.1.- Tensió de pas i de contacte a l´interior. 

La tensió de pas a l´interior del CT és equivalent a la tensió de defecte (Ud)Calcularem la tensió de pas a 
l´interior segons la fórmula. 

V´p(accès) = Kc*ϕ*I´d protecció 

Equació 7.11.-Càlcul de la tensió  de pas a l´interi or. 

V´p(accès) = 0,0506*150*495,1 = 3757,8V 

 
Calcularem la tensió de contacte amb la fórmula. 

   K 

V´c= ------- ; 

   tn  

Equació 7.12.-Càlcul de la tensió  de contacte. 

72 

V´c = ------- = 120V 

0,6¹ 

V´c = 120V 

On: 

V´c: tensió de contacte (V). 

K: constant en funció del temps. 

t: temps (s). 

N: constant. 

 

7.14.1.- Tensions màximes admissibles. 

Per comprobar que l´electròde escollit és l´adequat calcularem les tensions màximes admissibles de pas i 
de contacte que pot soportar el cos humà.La tensió de pas màxima admissible és aquella que pot circular 
com a màxim pel cos humà tenint en compte totes les resistències que intervenen en el circuit i estimarem 
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la del cos humà en 1000Ω.Totes les estimacions de constants i variables les agafarem segons la ITC-BT-
13. 

 

8.14.1.- .Tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació. 

Com el temps d´actuació és de t=0,6  

 llavors   0,9>t>0,1  les constants seran  K=72 i n = 1 

Calcularem la tensió de pas màxima admissible amb la fórmula. 
 

     10K                6ϕ 

V´p = ---------- ( 1 + ---------) 

        tn                 1000 

Equació 7.13.-Càlcul de la tensió  de pas màxim admi ssible. 

On: 

V´p: tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del sòl (Ωm). 

Substituïnt a l´equació tindrem que: 

    10 * 72              6 * 150 

V´p = ------------- ( 1 + ------------) 

   (0,6)¹                1000 

V´p = 2280V 

9.14.1.- Tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació. 

 
La tensió de pas màxima admissible dins del centre de transformació ve donada per la fórmula. 
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      10K              3 ϕ +  3ϕ’ 

  V´pacc = ---------- ( 1 + ---------------) 

    tn                    1000 

Equació 7.14.-Càlcul de la tensió  de pas interior m àxima admissible. 

On: 

V´p: tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del sòl (Ωm). 

ϕ: resistivitat del formigó (Ωm). 

Substituïnt les dades corresponents a la fómula: 

            10*72                  3* 150 +  3* 3000 

V´pacc = ------------- ( 1 + --------------------------) 

 (0,6) ¹                          1000 

V´pacc = 12540V 

10.14.1.- Tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació. 

La tensió de contacte  màxima admissible dins del centre de transformació ve donada per la fórmula. 

 

     K                   1,5 ϕ’ 

V´c = ---------- ( 1 + ---------------) 

    tn                    1000 

Equació 7.15.-Càlcul de la tensió  de contacte  màxi ma admissible. 

On: 

V´c: tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 
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T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del formigó (Ωm). 

Substituïnt les dades corresponents a la fómula: 

 

   72                  1,5 * 150 

V´c = --------- ( 1 + ------------------) 

  (0,6) ¹                 1000 

V´c = 147V. 

 
 

11.14.1.- Distàncies entre circuits. 

 

Amb l´objecte de garantir que el sistema de terres de servei no arribi a tensions elevades quan es 
produeixi una falta hi ha segons la taula 5 del “Mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a 
terra per centres de transformació de 3era categoria” existirà una separació entre el sistema de terres de 
servei i el de protecció que vindrà donada per la fórmula. 

 

 

ϕ * Id                    150 *  495,1 

         D = ------------------ = ----------------------- = 11,82metres 

2 * ∏* Uf          2 * 3,14 * 1000 

Equació 7.16.-Càlcul de la distància entre P.A.T.(ser vei) i P.A.T.(protecció). 

On: 

D: distància  entre el sistema de terres de servei i de protecció (m). 

ϕ : resistivitat del terreny (Ωm) 

Id : corrent de defecte (A). 

Uf : tensió de defecte (V).            
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12.14.1.- Taula PaT. 

●Característiques del sistema de terra de protecció.  

 
 

Configuració 
electrode 

protecció 

Resistència de 
posada a terra 

(Rt prot).  

Intensitat del 
defecte 

(Id prot).  

Duració de 
la falta 

(t) 

 

Resistència 

Kr  

Tensió 
de pas 

Kp 

Tensió de 
contacte 

Kc=Kp(acc) 

40-30/5/42 15Ω 495,1A 0,6  amb 
K=72 i n=1 

0,100 0,0231 0,0506 

Taula 7.2.-Característiques del terra de protecció.  

●Confirmació de  l´electrode escollit. 

 
 

Variables Resultat obtingut Condicions Tensions màximes admissibles 

Tensió de pas interior V´p acc 
3757,8V 

 
≤ V´p max.acc 

12540V 

 

Tensió de contacte a l´interior V´c 
120V 

 
≤ V´c max. 

147V 

 

Tensió de pas a l´exterior 

 
V´p 1715,5V ≤ V´p max. 2280V 

Tensió de defecte Vd 
7426,5V 

 
≤ Vd max. 

10000V 

 

Intensitat de defecte 

 
Id 495,1A ≥ Id max. 120A 

Taula 7.3.-Confirmació de l´electrode escollit. 

 
 
 

●Característiques del sistema de terra de servei. 
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Configuració 
electrode 

servei 

Resistència de 
posada a terra 

(Rt prot).  

Intensitat del 
defecte 

(Id prot).  

Duració de 
la falta 

(t) 

 

Resistència 

Kr  

Tensió 
de pas 

Kp 

Tensió de 
contacte 

Kc=Kp(acc) 

5/42 15,6 Ω 489,41 -------- 0,104 0,0184 --------- 

Taula 7.4.-Característiques del terra de servei. 

 
 

●Distància entre sistemes de terres. 

 

Separació entre terres Distància 11,82metres 

Taula 7.5.-Distància entre sistemes de terres. 
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13.14.1.- .Disseny preliminar de l´instal.lació de posada a terra PFU-5. 

Les característiques principals per poder determinar el tipus de posta a terra a realitzar són: 

●Característiques de la xarxa d´alimentació: 

Tensió de servei (Un). 

Un = 25kV. 

●Posta a terra del neutre: 

Resistència del neutre (Rn). 

Rn = 0Ω. 

Reactància del neutre (Xn). 

Xn = 25Ω per ser la tensió de línia 25kV. 

Impedància del neutre (Zn). Utilitzarem la fòrmula  

Zn = √Rn² + Xn²; 

Substituint els valors ens dóna una impedància de 25Ω 

Zn = √0² + 25² = 25Ω 

Zn = 25Ω 

●Dades suministrades per la companyia distribuïdora segons el tipus de xarxa esmentada: 

Temps màxim d´el.liminació del defecte (t) 

t = 0,6s. 

Els valors de k i n per a calcular la tensió màxima de contacte aplicada segons RAT 13 en el temps de 
defecte segons FECSA-ENDESA. (k) (n). 

k = 72 

n = 1 

En el cas hipotètic que la resistència de posada a terra del centre de transformació sigui nul.la, es quan es 
produïra la intensitat màxima de defecte. La intensitat màxima de defecte ve calculada segons la fòrmula  
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U 

Idm = --------------------------- 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

On: 

U: tensió de línia en (V). 

Zn: impedància del neutre en (Ω). 

Rt = 0 (es considera nul.la). 

Rn = 0 

Subtituïnt els valors: 

25000 

Idm = ----------------------- = 577,35A 

√3 * 25 

La intensitat màxima de defecte és de 577,35A .Agafarem el valor inmediatament superior de 600A 
segons la taula 6 del mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra per centres de 
transformació de 3era categoria.  

●Nivell d´aïllament de les instal.lacions de baixa tensió. (Vbt). 

Vbt = 10000V 

●Característiques del terreny: 

Resistivitat del terreny (Rt). 

ϕ = 150Ωm 

Resistivitat del formigó. (Rf). 

ϕ f = 3000 Ωm 

●Dimensions del centre de transformació. 

Longitut (l). 

l= 6080mm. 

Amplada (a). 

a= 2380mm. 
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14.14.1.- Intensitat de defecte i resistència màxima. 

 
La intensitat de defecte la calcularem mitjançant la fòrmula. 
 

U 
Id = --------------------------- 
√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

On: 
 
U: tensió composata de línia (V). 
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Rn: resistència del neutre (Ω). 

Rt: resistència de terra de l´instal.lació (Ω). 

Xn: reactància del neutre (Ω). 

Id: intensitat de defecte (A). 

Llavors per altra part la tensió de defecte per la resistència de posta a terra ha de ser menor a la tensió 
d´aïllament en baixa tensió. 

Id * Rt ≤ 10000V 

Igualant les dues equacions i resolent el sistema obtenim: 

25000 

Id = -----------------------------  = 416,33A 

√3 *√(0+24,02)² + 25² 

Rt = 24,02Ω 

Per escollir el electrode adequat s´haurà de trobar el valor màxim unitari de la resistència de posta a terra 
de l´electrode (Kr) utilitzant aquesta fòrmula. 

 

Rt             24,02Ω 

                   Kr = -------- = -------------- = 0,1601 Ω/ Ωm 

ϕ               150Ωm 

Amb el valor de Kr obtingut seleccionarem el tipus d´electrode depenen de les dimensions del centre de 
transformació i que el Kr de l´electrode sigui inferior al Kr obtingut.Com s´ha dit anteriorment utilitzarem 
un electrode de configuració 80-40/5/42 escollit pel que fa al sistema de protecció amb una Kr de 0,072 
Ω/ Ωm. seguin l´annex 2 del document UNESA  

“El mètode de càlcul d´instal.lacions de posta a terra.” 

15.14.1.- Sistema de terres de protecció. 

S´han escollit la configuració amb número de referència 80-40/5/42 pel sistema de terres de protecció. 

 

80-40/5/42 
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Nombre de piques Resistència    Kr Tensió de pas kp Tensió de contacte kc Lp (m) 

 

4 piques 

 

 

 

 

0,072 

 

 

 

0,0154 

 

 

 

0,00338 

 

 

 

2 

Taula 7.6.-Electrode 80-40/5/42. 

Lp: longitut de la pica en metres 

Φ = 14mm. 

S: secció del conductor 50mm². 

El terra de protecció és aquell que va connectat a les parts conductores dels elements que normalment no 
estan exposats a tensions però que en cas de falta podrien estar-ho. Els elements que es connecten al terra 
de protecció són: 

-Masses de B.T. i M..T. 

-Envoltants o pantalles metàl.liques dels cables. 

-Pantelles de protecció. 

-Cuba metàl.lica dels transformadors. 

-Borns de terra dels detectors de tensió. 

-Tapes i marcs metàl.lics dels canals de cables. 

 
Calcularem la Rt de protecció i el Id de protecció amb les fòrmules. 
 

Rt (protecció) = Kr * ϕ 

Rt (protecció) = 0,072*150Ωm = 10,8Ω 
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U 

Id (protecció) =  -------------------------------- ; 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

 

                                                                         25000 

                                 Id (protecció) = -----------------------------  = 530A 

                                                              √3 *√(0+10,8)² + 25² 

On: 

Rt (protecció): resistència de terra de protecció. (Ω) 

Kr: coeficient màxim de la resistència a terra de protecció. (0,072) 

ϕ: resistivitat del terreny (150 Ωm). 

Id (protecció) : corrent de defecte de protecció. (A). 

Xn: reactància del neutre.(Ω). 

Rn: resistència del neutre.(Ω). 

Amb les dos dades obtingudes (Rt protecció i Id protecció) podem trobar la tensió de defecte pel que fa al 
sistema de protecció. La tensió de defecte és la tensió produïda per un error d´aïllament entre dues 
masses, una massa i un element conductor o entre una massa i el terra.Calcularem la tensió de defecte 
amb la fòrmula. 

Ud protecció = Id protecció*Rt protecció 

Ud protecció = 530*10,8 = 5724,09V 

On: 

Rt (protecció): resistència de terra de protecció. (Ω) 

Ud (protecció) : tensió de defecte de protecció.(V).  

Id (protecció): intensitat de defecte de protecció. (A). 
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16.14.1.- Sistema de terres de servei. 

Hem escollit per realitzar el sistema de terres de servei la configuració 5/42.El terra de servei és la 
connexió que té per objecte unir les instal.lacions que normalment estan en tensió com poden ser: 

-Neutre dels transformadors. 

-Parallamps. 

-Els elements de derivació a terra amb els seccionadors de posada a terra. 

●5/42 

Nombre de piques Resistència Kr Tensió de pas Kp 

4 piques 0,104 0,0184 

Taula 7.7.-Electrode 5/42. 

Calcularem la Rt de servei i el Id de servei amb les fòrmules. 

Rt (servei) = Kr * ϕ 

Rt (servei) = 0,104*150Ωm = 15,6Ω 

U 

Id (servei) =  -------------------------------- ; 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

 

25000 

Id (servei) = -----------------------------  = 489,81A 

√3 *√(0+15,6)² + 25² 

On: 

Rt (servei): resistència de terra de servei. (Ω) 

Kr: coeficient màxim de la resistència a terra de servei. (0,104) 

ϕ: resistivitat del terreny (150 Ωm). 

Id (servei) : corrent de defecte de servei. (A). 

Xn: reactància del neutre.(Ω). 

Rn: resistència del neutre.(Ω). 

Amb les dos dades obtingudes (Rt servei i Id servei) podem trobar la tensió de defecte pel que fa al 
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sistema de servei. Calcularem la tensió de defecte amb la fòrmula 

Ud servei = Id servei*Rt servei 

Ud servei = 489,81*15,6 = 7641,07V 

On: 

Rt (servei): resistència de terra de servei. (Ω) 

Ud (servei) : tensió de defecte de servei .(V).  

Id (servei): intensitat de defecte de servei . (A). 

17.14.1.- Tensió de pas a l´exterior. 

La tensió de pas a l´exterior del centre de transformació vindrà donada segons Anexe 3 del “Mètode de 
càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra per centres de transformació de tercera categoria” per la 
fórmula. 

V´p= Kp*ϕ*I´d ; 

V´p =  0,0154*150*530 = 1224,3V 

V´p = 1224,3V 

On: 

V´p: tensió de pas a l´exerior del centre de transformació (V). 

Kp: coeficient de tensió de pas de l´electrode (0,0154). 

I´d: corrent de defecte amb el sistema de terres de protecció (A). 

ϕ: resistivitat del terreny (Ω/Ωm). 

18.14.1.- Tensió de pas i de contacte a l´interior. 

La tensió de pas a l´interior del CT és equivalent a la tensió de defecte (Ud) 

Calcularem la tensió de pas a l´interior segons la fórmula. 

V´p(accès) = Kc*ϕ*I´d protecció 

V´p(accès) = 0,0338*150*530 = 2687,1V 

Calcularem la tensió de contacte amb la fórmula. 

   K 

V´c = ------- ; 

           tn 
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72 

V´c = ------- = 120V 

0,6¹ 

V´c = 120V 

On: 

V´c: tensió de contacte (V). 

K: constant en funció del temps. 

t: temps (s). 

N: constant. 

 

19.14.1.- Tensions màximes admissibles. 

Per comprobar que l´electròde escollit és l´adequat calcularem les tensions màximes admissibles de pas i 
de contacte que pot soportar el cos humà.. 

La tensió de pas màxima admissible és aquella que pot circular com a màxim pel cos humà tenint en 
compte totes les resistències que intervenen en el circuit i estimarem la del cos humà en 1000Ω.Totes les 
estimacions de constants i variables les agafarem segons la ITC-BT-13. 

20.14.1.- .Tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació. 

Com el temps d´actuació és de t=0,6  

 llavors   0,9>t>0,1  les constants seran  K=72 i n = 1 

Calcularem la tensió de pas màxima admissible amb la fórmula. 
     

 
               10K                6ϕ 

V´p max = ---------- ( 1 + ---------) 
                   tn                1000 

 
 
 
On: 
 
V´p: tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació (V). 
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K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del sòl (Ωm). 

Substituïnt a l´equació tindrem que: 

10 * 72              6 * 150 

V´p max = ------------- ( 1 + ------------) 

(0,6)¹                1000 

 

 

V´p max = 2280V 

21.14.1.- Tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació. 

La tensió de pas màxima admissible dins del centre de transformació ve donada per la fórmula. 

                      10K              3 ϕ +  3ϕ’ 

V´pacc max  = ---------- ( 1 + ---------------) 

                     tⁿ                   1000 

On:  

V´p: tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del sòl (Ωm). 

ϕ: resistivitat del formigó (Ωm). 

Substituïnt les dades corresponents a la fómula: 

                       10*72                  3* 150 +  3* 3000 

V´pacc max = ------------- ( 1 + --------------------------) 

               (0,6) ¹                          1000 
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V´pacc max = 12540V 
 

22.14.1.- .Tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació. 

La tensió de contacte  màxima admissible dins del centre de transformació ve donada per la fórmula. 

 

                K                   1,5 ϕ’ 

V´c max = ---------- ( 1 + ---------------) 

                tn                   1000 

On: 

V´c: tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del formigó (Ωm). 

Substituïnt les dades corresponents a la fómula: 

 

              72                  1,5 * 150 

V´c max = --------- ( 1 + ------------------) 

             (0,6) ¹                 1000 

V´c max = 147V. 

23.14.1.- Distàncies entre circuits. 

Amb l´objecte de garantir que el sistema de terres de servei no arribi a tensions elevades quan es 
produeixi una falta hi ha segons la taula 5 del “Mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a 
terra per centres de transformació de 3era categoria” existirà una separació entre el sistema de terres de 
servei i el de protecció que vindrà donada per la fórmula 
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ϕ * Id                    150 *  530 

           D = ------------------ = ----------------------- = 12,65metres 

2 * ∏* Uf          2 * 3,14 * 1000 

 

On: 

D: distància  entre el sistema de terres de servei i de protecció (m). 

ϕ : resistivitat del terreny (Ωm) 

Id : corrent de defecte (A). 

Uf : tensió de defecte (V).          
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24.14.1.- Taula PaT. 

●Característiques del sistema de terra de protecció.  

 

Configuració 
electrode 

protecció 

Resistència de 
posada a terra 

(Rt prot). 

Intensitat del 
defecte 

(Id prot). 

Duració de 
la falta 

(t) 

 

Resistència 

Kr 

Tensió 
de pas 

Kp 

Tensió de 
contacte 

Kc=Kp(acc) 

80-40/5/42 10,8Ω 530A 0,6  amb 
K=72 i n=1 

0,072 0,0154 0,0338 

Taula 7.8.-Electrode 80-40/5/42. 

●Confirmació de  l´electrode escollit. 

 

Variables Resultat obtingut Condicions Tensions màximes admissibles 

Tensió de pas interior V´p acc 
2687,1V 

 
≤ V´p max.acc 

12540V 

 

Tensió de contacte a l´interior V´c 
120V 

 
≤ V´c max. 

147V 

 

Tensió de pas a l´exterior 

 
V´p 1224,3V ≤ V´p max. 2280V 

Tensió de defecte Vd 
5724,09V 

 
≤ Vd max. 

10000V 

 

Intensitat de defecte 

 
Id 530A ≥ Id max. 120A 

Taula 7.9.-Confirmació de l´electrode escollit. 

 

 
●Característiques del sistema de terra de servei. 
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Configuració 
electrode 

servei 

Resistència de 
posada a terra 

(Rt prot). 

Intensitat del 
defecte 

(Id prot). 

Duració de 
la falta 

(t) 

 

Resistència 

Kr 

Tensió 
de pas 

Kp 

Tensió de 
contacte 

Kc=Kp(acc) 

5/42 15,6 Ω 489,41 -------- 0,104 0,0184 --------- 

Taula 7.9.-Característiques 5/42. 

●Distància entre sistemes de terres. 

Separació entre terres Distància 12,65metres 

Taula 7.10.-Distància entre sistemes de terres. 

25.14.1.- .Disseny preliminar de l´instal.lació de posada a terra PFS-V. 

Les característiques principals per poder determinar el tipus de posta a terra a realitzar són: 

●Característiques de la xarxa d´alimentació: 

Tensió de servei (Un). 

Un = 25kV. 

●Posta a terra del neutre: 

Resistència del neutre (Rn). 

Rn = 0Ω. 

Reactància del neutre (Xn). 

Xn = 25Ω per ser la tensió de línia 25kV. 

Impedància del neutre (Zn). Utilitzarem la fòrmula. 

Zn = √Rn² + Xn²; 

Substituint els valors ens dóna una impedància de 25Ω 

Zn = √0² + 25² = 25Ω 

Zn = 25Ω 

●Dades suministrades per la companyia distribuïdora segons el tipus de xarxa esmentada: 

Temps màxim d´el.liminació del defecte (t) 

t = 0,6s. 

Els valors de k i n per a calcular la tensió màxima de contacte aplicada en el temps de defecte segons 
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UNESA. (k) (n). 

k = 72 

n = 1 

En el cas hipotètic que la resistència de posada a terra del centre de transformació sigui nul.la, es quan es 
produïra la intensitat màxima de defecte. La intensitat màxima de defecte ve calculada segons la fòrmula. 

U 

Idm = --------------------------- 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

On: 

U: tensió de línia en (V). 

Zn: impedància del neutre en (Ω). 

Rt = 0 (es considera nul.la). 

Rn = 0 

Subtituïnt els valors: 

25000 

Idm = ----------------------- = 577,35A 

√3 * 25 

La intensitat màxima de defecte és de 577,35A .Agafarem el valor inmediatament superior de 600A 
segons la taula 6 del mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra per centres de 
transformació de 3era categoria. 600A. 

●Nivell d´aïllament de les instal.lacions de baixa tensió. (Vbt). 

Vbt = 10000V 

●Característiques del terreny: 

Resistivitat del terreny (Rt). 

ϕ = 100Ωm 

Resistivitat del formigó. (Rf). 

ϕ f = 3000 Ωm 

●Dimensions del centre de transformació. 

Longitut (l). 
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l= 6560mm. 

Amplada (a). 

a= 2460mm. 

 

26.14.1.- Intensitat de defecte i resistència màxima. 

La intensitat de defecte la calcularem mitjançant la fòrmula. 

 

U 

Id = --------------------------- 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

On: 

U: tensió composata de línia (V). 

Rn: resistència del neutre (Ω). 

Rt: resistència de terra de l´instal.lació (Ω). 

Xn: reactància del neutre (Ω). 

Id: intensitat de defecte (A). 

Llavors per altra part la tensió de defecte per la resistència de posta a terra ha de ser menor a la tensió 
d´aïllament en baixa tensió. 

Id * Rt ≤ 10000V 

Igualant les dues equacions i resolent el sistema obtenim: 

 

25000 

       Id = -----------------------------  = 416,33A 

√3 *√(0+24,02)² + 25² 

Rt = 24,02Ω 

Per escollir el electrode adequat s´haurà de trobar el valor màxim unitari de la resistència de posta a terra 
de l´electrode (Kr) utilitzant aquesta fòrmula. 
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Rt             24,02Ω 

               Kr = -------- = -------------- = 0,2402 Ω/ Ωm 

ϕ               100Ωm 

Amb el valor de Kr obtingut seleccionarem el tipus d´electrode depenen de les dimensions del centre de 
transformació i que el Kr de l´electrode sigui inferior al Kr obtingut.Com s´ha dit anteriorment utilitzarem 
un electrode de configuració 80-40/5/42 escollit pel que fa al sistema de protecció amb una Kr de 0,072 
Ω/ Ωm. seguin l´annex 2 del document UNESA.“El mètode de càlcul d´instal.lacions de posta a terra.” 

27.14.1.- Sistema de terres de protecció. 

S´han escollit la configuració amb número de referència 80-40/5/42 pel sistema de terres de protecció. 

 

●80-40/5/42 

Nombre de piques Resistència    Kr Tensió de pas kp Tensió de contacte kc Lp (m) 

 

4 piques 

 

 

 

 

0,072 

 

 

 

0,0154 

 

 

 

0,00338 

 

 

 

2 

Taula 7.11.-Electrode 80-40/5/42. 

Lp: longitut de la pica en metres 

Φ = 14mm. 

S: secció del conductor 50mm². 

El terra de protecció és aquell que va connectat a les parts conductores dels elements que normalment no 
estan exposats a tensions però que en cas de falta podrien estar-ho. Els elements que es connecten al terra 
de protecció són: 

-Masses de B.T. i M..T. 

-Envoltants o pantalles metàl.liques dels cables. 

-Pantelles de protecció. 

-Cuba metàl.lica dels transformadors. 

-Borns de terra dels detectors de tensió. 

-Tapes i marcs metàl.lics dels canals de cables. 
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Calcularem la Rt de protecció i el Id de protecció amb les fòrmules. 

Rt (protecció) = Kr * ϕ 

Rt (protecció) = 0,072*100Ωm = 7,2Ω 

U 

Id (protecció) =  -------------------------------- ; 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

 

25000 

Id (protecció) = -----------------------------  = 554,8A 

√3 *√(0+7,2)² + 25² 

On: 

Rt (protecció): resistència de terra de protecció. (Ω) 

Kr: coeficient màxim de la resistència a terra de protecció. (0,072) 

ϕ: resistivitat del terreny (100 Ωm). 

Id (protecció) : corrent de defecte de protecció. (A). 

Xn: reactància del neutre.(Ω). 

Rn: resistència del neutre.(Ω). 

Amb les dos dades obtingudes (Rt protecció i Id protecció) podem trobar la tensió de defecte pel que fa al 
sistema de protecció. La tensió de defecte és la tensió produïda per un error d´aïllament entre dues 
masses, una massa i un element conductor o entre una massa i el terra. 

Calcularem la tensió de defecte amb la fòrmula. 

Ud protecció = Id protecció*Rt protecció 

 

Ud protecció = 554,8*7,2 = 3994,5V 

On: 

Rt (protecció): resistència de terra de protecció. (Ω) 

Ud (protecció) : tensió de defecte de protecció.(V).  

Id (protecció): intensitat de defecte de protecció. (A). 
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28.14.1.- .Sistema de terres de servei. 

Hem escollit per realitzar el sistema de terres de servei la configuració 5/42.El terra de servei és la 
connexió que té per objecte unir les instal.lacions que normalment estan en tensió com poden ser: 

-Neutre dels transformadors. 

-Parallamps. 

-Els elements de derivació a terra amb els seccionadors de posada a terra. 

●5/42 

Nombre de piques Resistència Kr Tensió de pas Kp 

4 piques 0,104 0,0184 

Taula 7.12.-Electrode 5/42. 

Calcularem la Rt de servei i el Id de servei amb les fòrmules. 

Rt (servei) = Kr * ϕ 

Rt (servei) = 0,104*100Ωm = 10,4Ω 

U 

Id (servei) =  -------------------------------- ; 

√3 *√(Rn+Rt)² + Xn² 

 

25000 

Id (servei) = -----------------------------  = 533,1A 

√3 *√(0+10,4)² + 25² 

On: 

Rt (servei): resistència de terra de servei. (Ω) 

Kr: coeficient màxim de la resistència a terra de servei. (0,104) 

ϕ: resistivitat del terreny (100 Ωm). 

Id (servei) : corrent de defecte de servei. (A). 

Xn: reactància del neutre.(Ω). 

Rn: resistència del neutre.(Ω). 

Amb les dos dades obtingudes (Rt servei i Id servei) podem trobar la tensió de defecte pel que fa al 
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sistema de servei.  

Calcularem la tensió de defecte amb la fòrmula. 

Ud servei = Id servei*Rt servei 

Ud servei = 533,1*10,4 = 5543,87V 

On: 

Rt (servei): resistència de terra de servei. (Ω) 

Ud (servei) : tensió de defecte de servei .(V).  

Id (servei): intensitat de defecte de servei . (A). 

 

29.14.1.- Tensió de pas a l´exterior. 

 
La tensió de pas a l´exterior del centre de transformació vindrà donada segons Anexe 3 del “Mètode de 
càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a terra per centres de transformació de tercera categoria per la 
fórmula. 
 

V´p= Kp*ϕ*I´d ; 
 
V´p =  0,0154*100*554,8 = 854,39V 
 
V´p = 854,39V 

On: 

V´p: tensió de pas a l´exerior del centre de transformació (V). 

Kp: coeficient de tensió de pas de l´electrode (0,0154). 

I´d: corrent de defecte amb el sistema de terres de protecció (A). 

ϕ: resistivitat del terreny (Ω/Ωm). 
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30.14.1.- Tensió de pas i de contacte a l´interior. 

La tensió de pas a l´interior del CT és equivalent a la tensió de defecte (Ud).Calcularem la tensió de pas a 
l´interior segons la fórmula. 

V´p(accès) = Kc*ϕ*I´d protecció 

 

V´p(accès) = 0,0338*100*554,8 = 1875,2V 

Calcularem la tensió de contacte amb la fórmula. 

K 

V´c = ------- ; 

tⁿ 

 

72 

V´c = ------- = 120V 

0,6¹ 

V´c = 120V 

On: 

V´c: tensió de contacte (V). 

K: constant en funció del temps. 

t: temps (s). 

N: constant. 

 

31.14.1.- .Tensions màximes admissibles. 

Per comprobar que l´electròde escollit és l´adequat calcularem les tensions màximes admissibles de pas i 
de contacte que pot soportar el cos humà. 

.La tensió de pas màxima admissible és aquella que pot circular com a màxim pel cos humà tenint en 
compte totes les resistències que intervenen en el circuit i estimarem la del cos humà en 1000Ω.Totes les 
estimacions de constants i variables les agafarem segons la ITC-BT-13. 
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32.14.1.- Tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació. 

Com el temps d´actuació és de t=0,6  

 llavors   0,9>t>0,1  les constants seran  K=72 i n = 1 

Calcularem la tensió de pas màxima admissible amb la fórmula. 

10K                6ϕ 

V´p max = ---------- ( 1 + ---------) 

tⁿ                1000 

On: 

V´p max: tensió màxima de pas admissible en l´exterior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del sòl (Ωm). 

Substituïnt a l´eqüació tindrem que: 

 

10 * 72              6 * 100 

V´p max = ------------- ( 1 + ------------) 

(0,6)¹                1000 

V´p max  = 1920V 

33.14.1.- .Tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació. 

La tensió de pas màxima admissible dins del centre de transformació ve donada per la fórmula. 

 

                 10K              3 ϕ +  3ϕ’ 

V´pacc max = ---------- ( 1 + ---------------) 

                  tn                   1000 
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On: 

V´pacc max : tensió màxima de pas admissible en l´interior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del sòl (Ωm). 

ϕ: resistivitat del formigó (Ωm). 

Substituïnt les dades corresponents a la fómula: 

                    10*72                  3* 100 +  3* 3000 

V´pacc max = ------------- ( 1 + --------------------------) 

               (0,6) ¹                          1000 

V´pacc max = 12360V 

34.14.1.- Tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació. 

La tensió de contacte  màxima admissible dins del centre de transformació ve donada per la fórmula. 

K                   1,5 ϕ’ 

V´c max = ---------- ( 1 + ---------------) 

tⁿ                   1000 

On: 

V´c max : tensió màxima de contacte admissible en l´interior de l´instal.lació (V). 

K: constant. 

N: constant. 

T: temps (s). 

ϕ: resistivitat del formigó (Ωm). 

Substituïnt les dades corresponents a la fómula: 

                  72                  1,5 * 100 

V´c max = --------- ( 1 + ------------------) 

                 (0,6) ¹                 1000 
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V´c max = 138V. 

35.14.1.- Distàncies entre circuits. 

 

Amb l´objecte de garantir que el sistema de terres de servei no arribi a tensions elevades quan es 
produeixi una falta hi ha segons la taula 5 del “Mètode de càlcul i projecte d´instal.lacions de posada a 
terra per centres de transformació de 3era categoria” existirà una separació entre el sistema de terres de 
servei i el de protecció que vindrà donada per la equació. 

 
ϕ * Id                    100 *  554,8 

            D = ------------------ = ----------------------- = 8,83metres 
2 * ∏* Uf          2 * 3,14 * 1000 

On: 

D: distància  entre el sistema de terres de servei i de protecció (m). 

ϕ : resistivitat del terreny (Ωm) 

Id : corrent de defecte (A). 

Uf : tensió de defecte (V).            

 

36.14.1.- .Taula PaT. 

●Característiques del sistema de terra de protecció.  

 
 

Configuració 
electrode 

protecció 

Resistència de 
posada a terra 

(Rt prot). 

Intensitat del 
defecte 

(Id prot). 

Duració de 
la falta 

(t) 

 

Resistència 

Kr 

Tensió 
de pas 

Kp 

Tensió de 
contacte 

Kc=Kp(acc) 

80-40/5/42 7,2Ω 554,8A 0,6  amb 
K=72 i n=1 

0,072 0,0154 0,0338 

Taula 7.13.-Electrode 80-40/5/42. 
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●Confirmació de  l´electrode escollit. 

 
 

Variables Resultat obtingut Condicions Tensions màximes admissibles 

Tensió de pas interior V´p acc 
1875,2V 

 
≤ V´p max.acc 

12360V 

 

Tensió de contacte a l´interior V´c 
120V 

 
≤ V´c max. 

138V 

 

Tensió de pas a l´exterior 

 
V´p 854,39V ≤ V´p max. 1920V 

Tensió de defecte Vd 
3994,5V 

 
≤ Vd max. 

10000V 

 

Intensitat de defecte 

 
Id 554,8A ≥ Id max. 120A 

Taula 7.14.-Confirmació de l´electrode escollit. 

 

●Característiques del sistema de terra de servei. 

 

Configuració 
electrode 

servei 

Resistència de 
posada a terra 

(Rt prot). 

Intensitat del 
defecte 

(Id prot). 

Duració de 
la falta 

(t) 

 

Resistència 

Kr 

Tensió 
de pas 

Kp 

Tensió de 
contacte 

Kc=Kp(acc) 

5/42 10,4 Ω 533,1 -------- 0,104 0,0184 --------- 

Taula 7.15.-Electrode 5/42. 

 

●Distància entre sistemes de terres. 

 

Separació entre terres Distància 8,83metres 

Taula 7.16.-Distància entre sistemes de terres. 
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1.1.-    XARXA SUBTERRANIA DE BAIXA TENSIO 
 

1.1.1.- Generalitats en el càlcul de la secció de la Xarxa Subterrània de Baixa tensió. 

Tal com s´ha comentat anteriorment en la memòria descriptiva, la uniformitat en la distrbució de les 
càrregues, una possible futura ampliació i la situació dels 6 centres de transformació han estat els aspectes 
pel traçat de les línies de baixa tensió.També s´ha tingut en compte la caiguda de tensió màxima en 
alimentacions trifàsiques directes des d´un centre de transformació, la qual és del 7% fins el dispositiu 
general de protecció (DGP).La distribució de la potència en baixa tensió es realitzarà amb conductors 
unipolars d´alumini 3x1x240mm²+1x150mm² amb una intensitat màxima admissible de 430A per cables 
soterrats segons ITC-BT-07 taula 4. i de 3x1x630mm² +1x240mm² pels tres serveis especials 
(CAP,col.legi i poliesportiu ) amb una intensitat màxima de 690A. 

Per la realització dels càlculs s´ha considerat una temperatura del terreny de 25ºC i una resistivitat tèrmica 
del terreny de 1K.m/W. 

2.1.1.- Càlcul de la secció. 

Utilitzarem una secció de 240mm² pel que fa a les fases i de 150mm² pel que fa a la majoria de serveis  i 
s´utilitzarà un tipus de seccions especials de secció  de 630mm ² a les fases i de 240mm² al neutre. Aquest 
tipus d´escomeses s´utilitzaran als serveis individuals amb potències més elevades.Per saber la capacitat 
del conductor escollit segons ITC-BT-07 s´ha de saber la potència instalada P(W), U és la tensió nominal 
de la línia en V i el factor de potència de l´instal.lació (cosφ).Segons la fòrmula esmentada calcularem la 
intensitat que circula pel conductor. 

 
P 

I = ------------------ 
√3*U*cosφ 

Equació 8.1.-Intensitat línia trifàsica 

I: intensitat en (A). 

P: potència instalada en (W). 

U: tensió nominal de la línia en (V). 

Cosφ: factor de potència global de la instal.lació. 

El conductor de 240mm² de secció escollit soporta una intensitat màxima de I=430A , i el conductor de 
630mm² soporta una intensitat de 690A , però en el nostre cas hi ha rases on hi haurà més d´un conductor 
per rasa. Així segons la ITC-BT-07 taula 8 s´hauran d´aplicar uns determinats factors de correcció segons 
el nombre de cables per rasa. 
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FACTOR DE CORRECCIÓ 

Separació 
entre els 
cables 

 

Nombre de cables a la rasa 

 2 3 4 5 6 8 10 12 

d= 0 0,8 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 

d= 0,07m 0,85 0,75 0,68 0,64 0,6 0,56 0,53 0,50 

d= 0,10m 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 

d= 0,15m 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 

d= 0,20m 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 

d= 0,25m 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 

Taula 8.0.-Correcció per nombre de cables per rasa.  

 
  Aplicant els factors de correcció corresponents a les diferents rases del pla parcial obtindrem el 
valor màxim que pot transportar aquests conductors en aquestes condicions determinades. 

Temperatura del terreny: 25ºC 

Resistivitat tèrmica del terreny: 1K.m/W 

Nombre de cables Distància entre 
cables 

Factor de correcció Intensitat màxima Intensitat final 

2 d= 0,20m 0,88 430A 378A 

3 d= 0,20m 0,79 430A 340A 

4 d= 0,20m 0,74 430A 318A 

8 d= 0,15m 0,62 430A 266A 

Taula 8.1.-Factors de correcció més utilitzats. 

 

Llavors tenint en compte aquests valor s´haurà de complir Intensitat final > Intensitat deguda a la càrrega. 

 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 209 - 
 

 

 

 
3.1.1.- Caigudes de tensió. 

 

Segons ITC-BT-19  la màxima caiguda de tensió permesa per cables que no siguin destinats a utilitats 
d´enllumenat és del 5%.Els criteris utilitzats per tenir caigudes de tensió mínimes són la centralització 
màxima dels centres de transformació pel que fa a les càrregues i el disseny de línies de distribució 
curtes.El càlcul de la caiguda de tensió s´ha fet mitjançant l´equació: 

 

      √3*ϕ*L*I*cos φ                    ϕ*L*P 

ϕU = ----------------------------  = ----------------------- 

                 s                                      s*U 

Equació 8.3.1.-Correcció per nombre de cables per ra sa. 

 

ϕ: resistivitat del material conductor. (Alumini 0,02857Ωmm² /m) 

L: longitud del tram (m). 

P: potència instalada (W). 

U: tensió nominal de la línia (V). 

s: secció del conductor (mm²). 

cosφ: factor de potència golbal de l´instal.lació. 

 

4.1.1.- Saturació de les línies. 

 

La saturació de cada tram de les línies s´ha obtingut fent la comparació entre la intensitat que circula per 
cada tram i la intensitat final aplicant el factor de correcció.La fòrmula utilitzada és: 

I tram 

Saturació (%) = ----------------------------------- * 100 

I amb factor de correcció 

Equació 8.4.1.-Correcció per nombre de cables per ra sa. 
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5.1.1.- Curt circuit en B.T. 

Els curt circuits s´estudien com a defectes francs, es a dir, com a contactes directes ( impedància nul.la 
entre punts de tensió diferents).Entre els diferents tipus de curt circuits: 

- Simètric: 

 Trifàsic 

-Asimètrics: 

 Fase-terra 

 Fase-fase 

 Fase-fase-terra. 

Estudiarem el tipus de curtcircuit simètric trifàsic en tots els centre de transformació degut a la proximitat 
de les instal.lacions al propi centre de transformació. El curt circuit simètric com el curtcircuit asimètric 
fase-neutre tenen valors similars, fet que no afectarà a la posterior el.lecció dels diferents elements de 
protecció. 

 
                 C Un                                         Ecc           Un²                                L    Rc 
Icc ��� = -----------------     ;          Xt =     -------    *   --------      ;        R = ----------------    
                 √3 Zt                                         100            Sn                                1000 

Equació 8.5.1.-Equacions pel càlcul del curt circuit simètric trifàsic. 

On: 

Un: tensió nominal de la línia. 

Zt: impedància total acumulada fins el c.c. 

Xt: reactància del trnasformador. 

Rc: resistència segons fabricant del conductor. 

L: longitut de la línia. 

Ecc: tensió de curtcircuit del transformador. 
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6.1.1.- Taules de les sortides dels quadres dels centres de transformació de B.T.( Intensitat 
màxima,caiguda de tensió i curtcircuit). 

                                                                          
� Centre de Transformació 1 

 

Transformador 1 ( Alimenta les zones A,B,C,E i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

 

Sortida 1. 

 
 
 

Circuit  Origen Final Long. Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo A 35,47 400 0,9 56,07 3X240 3X150 271,76 RV 0,6/1kV Al 

2 A B 25,26 400 0,9 29,51 3X240 3X150 339,70 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.2.0.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 
 

Sortida1 NºCases 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 
Long. 
tram 

Int. 
tram 

Int. 
màx C.D.T Saturació 

Tram unif. (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) 
parcial       

(%) 

total   (%) 

(%) tram (%) 

Trafo-A 4 9,2 3,8 34,96 0,79 35,47 56,07 271,76 0,36 0,09 0,09 16,51 

A-B 2 9,2 1 18,4 0,79 25,26 29,51 339,7 0,14 0,03 0,12 8,68 

Taula 8.2.1.-Caiguda de tensió dels trams. 
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NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-B Q1 B 35,47 400 240 0,0801 0,028 0,031 7449,6 

Taula 8.2.2.-Curt circuit. 

Transformador 1 ( Alimenta les zones A,B,C,E i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A)    Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo A 123,6 400 0,9 292,1 3X240 1X150 339,7 RV 0,6/1kV 

2 A B 14,07 400 0,9 178,61 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

3 B C 13,98 400 0,9 156,32 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

4 C D 13,87 400 0,9 135,67 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

5 D E 14,05 400 0,9 115,12 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

6 E F 14,07 400 0,9 90,88 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

7 F G 17,73 400 0,9 67,87 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

8 G H 33,42 400 0,9 44,26 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

9 H I 13,51 400 0,9 14,75 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

10 A J 95,93 400 0,9 156,32 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

11 J K 11,92 400 0,9 135,67 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

12 K L 12,03 400 0,9 115,12 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

13 L M 13,53 400 0,9 90,88 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

14 M N 13,64 400 0,9 67,87 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

15 N O 14 400 0,9 44,26 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

16 O P 7,32 400 0,9 14,75 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.2.3.-Intensitat màxima dels trams 
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Sortida2 NºCases 

Pot. 

unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. Long. tram Int. tram  Int. màx C.D.T Saturació 

Tram Unif. (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-A 30 9,2 19,8 182,16 0,79 123,6 292,1 339,7 6,57 1,64 1,64 77,19 

A-B 17 9,2 13,1 120,52 1 14,07 178,61 430 0,46 0,114 1,75 41,54 

B-C 2 9,2 10,6 97,52 1 13,98 156,32 430 0,4 0,099 1,85 36,54 

C-D 2 9,2 9,2 84,64 1 13,87 135,67 430 0,340 0,085 1,94 31,55 

D-E 2 9,2 7,8 71,76 1 14,05 115,12 430 0,29 0,07 2,01 26,77 

E-F 2 9,2 6,2 57,04 1 14,07 90,88 430 0,23 0,058 2,07 21,13 

F-G 2 9,2 4,6 42,32 1 17,73 67,87 430 0,2 0,1 2,12 15,8 

G-H 2 9,2 3 27,6 1 33,42 44,26 430 0,3 0,1 2,19 10,3 

H-I 1 9,2 1 9,2 1 13,51 14,75 430 0 0 2,20 3 

Taula 8.2.4.-Caiguda de tensió dels trams. 
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Sortida
2 

NºCase
s 

Pot. 

Unit
. Coef. 

Pot. 

Total 
Coef
. 

Long. 
tram 

Int. 
tram 

Int. 
màx                       C.D.T 

Saturaci
ó 

Tram Unif. 
(kW
) 

simult
. (kW) 

rase
s (m) (A) (A) (V) 

parcial    
(%) 

total   
(%) 

(%) 
tram 
(%) 

Trafo-A 17 9,2 19,8 
182,1

6 0,79 123,6 292,1 339,7 6,57 1,64 1,64 77,19 

A-J 2 9,2 10,6 97,52 1 95,93 156,32 430 2,73 0,682 0,682 41,31 

J-K 2 9,2 9,2 84,64 1 11,92 135,67 430 0,29 0,070 0,752 31,550 

K-L 2 9,2 7,8 71,76 1 12,03 115,12 430 
0,25

0 0,063 0,815 26,770 

L-M 2 9,2 6,2 57,04 1 13,53 90,88 430 
0,22

0 0,06 0,87 21,13 

M-N 2 9,2 4,6 42,32 1 13,64 67,87 430 0,17 0,042 0,913 15,78 

N-O 2 9,2 3 27,6 1 14 44,26 430 0,11 0,028 0,941 10,29 

O-P 1 9,2 1 9,2 1 7,32 14,75 430 
0,01

9 0,005 0,946 3,43 

Taula 8.2.4.1.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-I Q1 I 258,3 400 240 0,0801 0,020 0,024 9533,3 

Taula 8.2.5.-Curt circuit. 
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●Transformador 1 ( Alimenta les zones A,B,C,E i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

 
Sortida 3. 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo A 68,28 400 0,9 233,12 3X240 1X150 339,7 RV 0,6/1kV 

2 A B 15,54 400 0,9 218,36 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

3 B C 15,37 400 0,9 202,14 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

4 C D 15,22 400 0,9 184,43 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

5 D E 15,64 400 0,9 166,73 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

6 E F 15,86 400 0,9 146,07 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

7 F G 15,75 400 0,9 125,41 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

8 G H 15,29 400 0,9 103,28 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

9 H I 15,06 400 0,9 79,67 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

10 A J 17,84 400 0,9 56,07 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

11 J K 18,04 400 0,9 29,51 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.2.6.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida3 NºCases 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 
Long. 
tram 

Int. 
tram 

Int. 
màx C.D.T Saturació 

Tram Unif. (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) 
parcial       

(%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-A 22 9,2 15,8 145,36 0,79 68,28 233,12 339,7 2,89 0,724 0,724 68,63 

A-B 2 9,2 14,8 136,16 1 15,54 218,36 430 0,62 0,154 0,878 50,78 

B-C 2 9,2 13,7 126,04 1 15,37 202,14 430 0,57 0,141 1,019 47,00 

C-D 2 9,2 12,5 115 1 15,22 184,43 430 0,51 0,128 1,147 42,89 

D-E 2 9,2 11,3 103,96 1 15,64 166,73 430 0,47 0,119 1,266 38,77 

E-F 2 9,2 9,9 91,08 1 15,86 146,07 430 0,42 0,105 1,371 33,97 

F-G 2 9,2 8,5 78,2 1 15,75 125,41 430 0,36 0,090 1,461 29,17 

G-H 2 9,2 7 64,4 1 15,29 103,28 430 0,29 0,073 1,534 24,01 

H-I 2 9,2 5,4 49,68 1 15,06 79,67 430 0,22 0,055 1,589 18,53 

I-J 2 9,2 3,8 34,96 1 17,84 56,07 430 0,18 0,045 1,634 13,04 

J-K 2 9,2 2 18,4 1 18,04 29,51 430 0,10 0,025 1,659 6,86 

Taula 8.2.7.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-A Trafo A 68,28 400 240 0,0801 0,005 0,014 16495,7 

Taula 8.2.8.-Curt circuit. 
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●Transformador 1 ( Alimenta les zones A,B,C,E i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 T1 Q1 30,29 400 0,9 24,05 3X240 1X150 271,76 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.2.9.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida4 

Pot. 

Inst. Coef. 

Pot. 

Demand. Coef. 
Long. 
tram 

Int. 
tram 

Int. 
màx C.D.T 

Saturaci
ó 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) 
parcial       

(%) 

total   
(%) 

(%) tram (%)  

Traf.-Q1 5,016 1 9,03 24,05 30,29 14,48 271,76 0,082 0,02 0,02 5,33 

Taula 8.2.10.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-Quadre 1 T1 Q1 30,29 400 240 0,0801 0,0024 0,012 19245,1 

Taula 8.2.11.-Curt circuit. 
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●Transformador 1 ( Alimenta les zones A,B,C,E i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 
 
Sortida 5. 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo A 63,29 400 0,9 233,12 3X240 1X150 271,76 RV 0,6/1kV 

2 A B 14,25 400 0,9 218,36 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

3 B C 14,71 400 0,9 202,14 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

4 C D 14,62 400 0,9 184,43 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

5 D E 14,64 400 0,9 166,73 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

6 E F 14,73 400 0,9 146,07 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

7 F G 14,54 400 0,9 125,41 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

8 G H 14,53 400 0,9 103,28 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

9 H I 13,12 400 0,9 79,67 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

10 A J 18,16 400 0,9 56,07 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

11 J K 18,13 400 0,9 29,51 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.2.12.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida5 NºCases 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Unif. (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-A 22 9,2 15,8 145,3 0,79 63,29 233,1 271,76 2,89 0,724 0,724 68,63 

A-B 2 9,2 14,8 136,1 1 14,25 218,3 430 0,62 0,154 0,878 50,78 

B-C 2 9,2 13,7 126,0 1 14,71 202,1 430 0,57 0,141 1,019 47,00 

C-D 2 9,2 12,5 115 1 14,62 184,4 430 0,51 0,128 1,147 42,89 

D-E 2 9,2 11,3 103,9 1 14,64 166,7 430 0,47 0,119 1,266 38,77 

E-F 2 9,2 9,9 91,08 1 14,73 146,0 430 0,42 0,105 1,371 33,97 

F-G 2 9,2 8,5 78,2 1 14,54 125,4 430 0,36 0,090 1,461 29,17 

G-H 2 9,2 7 64,4 1 14,53 103,2 430 0,29 0,073 1,534 24,01 

H-I 2 9,2 5,4 49,68 1 13,12 79,67 430 0,22 0,055 1,589 18,53 

I-J 2 9,2 3,8 34,96 1 18,16 56,07 430 0,18 0,045 1,634 13,04 

J-K 2 9,2 2 18,4 1 18,13 29,51 430 0,10 0,025 1,659 6,86 

Taula 8.2.13.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-A Trafo A 63,29 400 240 0,0801 0,005 0,013 17005,9 

Taula 8.2.14.-Curt circuit. 
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●Transformador 2 ( Alimenta les zones  C,D,F,G i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 
 
Sortida 1. 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 T2 Q2 34,55 400 0,9 18,44 3X240 1X150 271,76 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.3.1.-Intensitat màxima dels trams  
 

Sortida1 

Pot. 

Instal.la Coef. 

Pot. 

Deman. Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%) 

Trafo2-Q2 1,8 1 3,24 18,44 34,55 5,19 271,76 0,032 0,008 0,008 1,90 

Taula 8.3.2.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo2-Q2 T2 Q2 34,55 400 240 0,0801 0,003 0,012 17902 

Taula 8.3.3.-Curt circuit. 

 
 

●Transformador 2 ( Alimenta les zones C,D,F,G  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 
 
Sortida 2. 
 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP 90,58 400 0,9 420,18 3x630 3x240 483 RV 0,6/1kV 

Taula 8.3.4.-Intensitat màxima dels trams  
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Sortida2 NºServeis 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram especials (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-CGP 1 262 1 262 0,70 90,58 420,18 483 2,64 0,66 0,66 95,27 

Taula 8.3.5.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP Trafo CGP 90,58 400 630 0,0307 0,0028 0,013 17902,3 

Taula 8.3.6.-Curt circuit. 
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● Transformador 2 ( Alimenta les zones C,D,F,G  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo A 164,67 400 0,9 109,74 3X240 1X150 339,7 RV 0,6/1kV 

2 A B 25,62 400 0,9 97,75 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

3 B C 25,62 400 0,9 84,,84 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

4 C D 25,62 400 0,9 71,93 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

5 D E 30,38 400 0,9 57,17 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

6 E F 56,52 400 0,9 42,42 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

7 F G 23,96 400 0,9 27,66 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

8 G H 24,47 400 0,9 9,22 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.3.7.-Intensitat màxima dels trams.  
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Sortida3 NºCases 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Unif. (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-A 15 5,75 11,9 68,43 0,79 164,67 109,74 339,7 3,29 0,82 0,820 32,31 

A-B 2 5,75 10,6 60,95 1 25,62 97,75 430 0,455 0,114 0,934 22,73 

B-C 2 5,75 9,2 52,9 1 25,62 84,,84 430 0,39 0,114 1,05 19,73 

C-D 2 5,75 7,8 44,85 1 25,62 71,93 430 0,335 0,084 1,13 16,73 

D-E 2 5,75 6,2 35,65 1 30,38 57,17 430 0,316 0,079 1,21 13,30 

E-F 2 5,75 4,6 26,45 1 56,52 42,42 430 0,436 0,109 1,32 9,86 

F-G 2 5,75 3 17,25 1 23,96 27,66 430 0,121 0,030 1,35 6,4 

G-H 2 5,75 1 5,75 1 24,47 9,22 430 0,041 0,010 1,36 2,1 

Taula 8.3.8.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-A Trafo A 164,67 400 240 0,0801 0,013 0,018 12660,4 

Taula 8.3.9.-Curt circuit. 
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●Transformador 2 ( Alimenta les zones C,D,F,G  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo A 149,62 400 0,9 109,74 3X240 1X150 339,7 RV 0,6/1kV 

2 A B 25,7 400 0,9 97,75 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

3 B C 49,79 400 0,9 84,,84 2X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

4 C D 44,33 400 0,9 71,93 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

5 D E 26,27 400 0,9 57,17 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.3.10.-Intensitat màxima dels trams.  
 
 

Sortida4 NºCases 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Unif. (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-A 10 9,2 8,5 78,2 0,79 149,62 125,41 339,7 3,41 0,85 0,85 36,92 

A-B 2 9,2 7 64,4 1 25,7 103,28 430 0,483 0,121 0,970 24,01 

B-C 2 9,2 5,4 49,68 1 49,79 79,67 430 0,72 0,180 1,154 18,53 

C-D 2 9,2 3,8 34,96 1 44,33 56,07 430 0,452 0,113 1,267 13,04 

D-E 2 9,2 2 18,4 1 26,27 29,51 430 0,141 0,035 1,302 6,86 

Taula 8.3.11.-Caiguda de tensió dels trams. 
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NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-A Trafo A 149,62 400 240 0,0801 0,011 0,017 13280,8 

Taula 8.3.12.-Curt circuit. 

 
 

●Transformador 3 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 
 
Sortida 1. 
 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-2 32,77 400 0,9 206,4 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

2 CGP-2 CGP-3 33,21 400 0,9 113,34 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.4.1.-Intensitat màxima dels trams.  
 
 

Sortida1 

 

Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-2 20 5,75 14,8 128,7 1 32,77 206,4 430 1,23 0,31 0,31 48 

CGP2-CGP-3 10 5,75 8,5 70,67 1 33,21 113,34 430 0,68 0,17 0,48 26,36 

Taula 8.4.2.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-2 Trafo CGP-2 32,77 400 240 0,0801 0,0026 0,0128 17944,1 

Taula 8.4.3.-Curt circuit. 
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●Transformador 3 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 
 
Sortida 2. 
 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-4 77,57 400 0,9 206,4 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

2 CGP-4 CGP-5 33,17 400 0,9 113,33 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.4.4.-Intensitat màxima dels trams.  
 
 
 
 

Sortida2 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-4 20 5,75 14,8 128,7 1 77,57 206,4 430 2,91 0,73 0,73 48,3 

CGP4-CGP-5 10 5,75 8,5 70,67 1 33,17 113,33 430 0,68 0,17 0,90 26,36 

Taula 8.4.5.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-4 Trafo CGP-4 77,57 400 240 0,0801 0,006 0,014 16438,5 

Taula 8.4.6.-Curt circuit. 

● Transformador 3 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 
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NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-6 168,93 400 0,9 124,3 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.4.7.-Intensitat màxima dels trams. 

 

Sortida3 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   (%) 

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-6 11 5,75 9,2 77,5 0,79 168,93 124,3 339,7 3,82 0,95 0,95 36,59 

Taula 8.4.8.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 
 
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-6 Trafo CGP-6 168,93 400 240 0,0801 0,013 0,018 12496,8 

Taula 8.4.9.-Curt circuit. 

 

● Transformador 3 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-7 74,6 400 0,9 224,61 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

2 CGP-7 CGP-8 138,02 400 0,9 124,29 3X240 3X150 378,4 RV 0,6/1kV 

Taula 8.4.10.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida4 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes 
(kW

) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) 
parcial       

(%) 

total   

(%) tram (%) 

Trafo-CGP-7 22 5,75 15,8 140,05 0,79 74,6 224,61 339,7 3,05 0,76 0,76 66,12 

CGP7-CGP-8 11 5,75 9,2 77,5 0,88 138,02 124,29 378,4 3,12 0,78 1,54 32,85 

Taula 8.4.11.-Caiguda de tensió dels trams. 

 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-7 Trafo CGP-7 74,6 400 240 0,0801 0,0059 0,014 16495,7 

Taula 8.4.12.-Curt circuit. 

 

● Transformador 4 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 1. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-9 35,27 400 0,9 224,61 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

2 CGP-9 CGP-10 22,65 400 0,9 124,29 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.5.1.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida1 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-9 22 5,75 15,8 140,05 0,79 35,27 224,61 339,7 1,44 0,36 0,36 66,12 

CGP9-CGP-10 11 5,75 9,2 77,5 0,79 22,65 124,29 339,7 0,512 0,13 0,49 36,58 

Taula 8.5.2.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-9 Trafo CGP-9 35,27 400 240 0,0801 0,0028 0,012 17902,3 

Taula 8.5.3.-Curt circuit. 

● Transformador 4 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-10 12,11 400 0,9 224,61 3X240 3X150 254,56 RV 0,6/1kV 

2 CGP-10 CGP-11 30,77 400 0,9 124,29 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.5.4.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida2 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-10 22 5,75 15,8 140,05 0,74 12,11 224,61 254,56 0,49 0,12 0,12 88,23 

CGP10-CGP-11 11 5,75 9,2 77,5 0,79 30,77 124,29 339,7 0,69 0,17 0,29 36,58 

Taula 8.5.5.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-10 Trafo CGP-10 12,11 400 240 0,0801 0,0009 0,0126 18274,5 

Taula 8.5.6.-Curt circut. 

● Transformador 4 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-11 82,99 400 0,9 224,61 3X240 3X150 254,56 RV 0,6/1kV 

2 CGP-11 CGP-12 77,81 400 0,9 124,29 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.5.7.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida3 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-11 22 5,75 15,8 140,05 0,74 82,99 224,61 254,56 3,39 0,85 0,85 88,23 

CGP11-CGP-12 11 5,75 9,2 77,5 0,79 77,81 124,29 339,7 1,76 0,44 1,29 36,59 

Taula 8.5.8.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-11 Trafo CGP-11 82,99 400 240 0,0801 0,0066 0,0142 16210,8 

Taula 8.5.9.-Curt circuit. 

● Transformador 4 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament). 

Sortida 4 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-13 124,54 400 0,9 124,29 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.5.10.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida4 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-13 11 5,75 9,2 77,5 0,74 124,54 124,29 318,2 2,82 0,70 0,70 39,06 

Taula 8.5.11.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-13 Trafo CGP-13 124,54 400 240 0,0801 0,0099 0,016 14370 

Taula 8.5.12.-Curt circuit 

 

● Transformador 4 ( Alimenta les zones H,J  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 5. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Q3/S5/T4 Quadre 11,44 400 0,9 28,87 3X240 1X150 378,4 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.5.13.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida5 

Pot. 

Instal Coef. 

Pot. 

Demand. Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Traf.Q3 

 
  1,19 1 2,14 0,88 11,44 3,43 378,4 0,06 0,015 0,015 7,63 

Taula 8.5.14.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Traf.-Q3 Q1/S5/T4 Q3 11,44 400 240 0,0801 0,0009 0,0126 18282 

Taula 8.5.15.-Curt circuit. 

 

● Transformador 5 ( Alimenta la zona I  i l´enllumenat públic d´aquesta zona respectivament) 

Sortida 1. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Q4/S1/T5 Q4 17,53 400 0,9 4,44 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.6.1.-Intensitat màxima dels trams. 
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Sortida1 

Pot. 

Instal Coef. 

Pot. 

Demand. Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Traf.-Q4 

 
1,54 1 2,77 1 17,53 4,44 430 0,014 0,0038 0,0038 1,03 

Taula 8.6.2.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Traf.-Q4 Q4/S5/T5 Q4 17,53 400 240 0,0801 0,0014 0,0127 18215 

Taula 8.6.3.-Curt circuit. 

● Transformador 5 ( Alimenta la zona I  i l´enllumenat públic d´aquesta zona respectivament) 

Sortida 2. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-14 9,2 400 0,9 441,03 3X630 3X240 483 RV 0,6/1kV 

Taula 8.6.4.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida2 NºServeis 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram especials (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Trafo-CGP 1 275 1 275 0,70 9,2 441,03 483 0,281 0,07 0,07 91,31 

Taula 8.6.5.-Caiguda de tensió dels trams. 
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NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-14 Trafo CGP-14 9,2 400 630 0,0307 0,00028 0,0198 11636 

Taula 8.6.6.-Curt circuit. 

● Transformador 6 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 1. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-15 130,75 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.7.1.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida1 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-15 1 93,75 1 93,75 0,74 130,75 150,35 318,2 3,57 0,89 0,89 47,25 

Taula 8.7.2.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-15 Trafo CGP-15 130,75 400 240 0,0801 0,0105 0,0155 14899 

Taula 8.7.3.-Curt circuit. 
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● Transformador 6 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-16 83,59 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.7.4.-Intensitat màxima dels trams. 

 

Sortida2 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-16 1 93,75 1 93,75 0,74 83,59 150,35 318,2 2,29 0,57 0,57 47,25 

Taula 8.7.5.-Caiguda de tensió dels trams. 

 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-16 Trafo CGP-16 83,59 400 240 0,0801 0,007 0,014 16185 

Taula 8.7.6.-Curt circuit.  
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● Transformador 6 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-17 106,54 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.7.7.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida3 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-17 1 93,75 1 93,75 0,74 106,54 150,35 318,2 2,91 0,73 0,73 47,25 

Taula 8.7.8.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-17 Trafo CGP-17 106,54 400 240 0,0801 0,0085 0,0152 15193 

Taula 8.7.9.-Curt circuit.  
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● Transformador 6 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-18 132,08 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.7.10.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida4 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-18 1 93,75 1 93,75 0,74 132,08 150,35 318,2 3,61 0,90 0,90 47,25 

Taula 8.7.11.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-18 Trafo CGP-18 132,08 400 240 0,0801 0,0105 0,01645 14038 

Taula 8.7.12.-Curt circuit.  
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● Transformador 6 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 5. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-19 203,41 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.7.13.-Intensitat màxima dels trams. 

 

Sortida5 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-19 1 93,75 1 93,75 0,74 203,41 150,35 318,2 5,56 1,39 1,39 47,25 

Taula 8.7.14.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-19 Trafo CGP-19 203,41 400 240 0,0801 0,0163 0,0205 11212 

Taula 8.7.15.-Curt circuit.  
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● Transformador 7 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 1. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-20 24,09 400 0,9 160,38 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

1 CGP-20 CGP-21 36,36 400 0,9 80,19 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.8.1.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida1 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-20 2 50 1 100 0,74 24,09 160,38 318,2 0,70 0,18 0,18 50,4 

CGP-20-CGP-21 1 50 1 50 0,74 36,36 80,19 318,2 0,53 0,13 0,31 25,2 

Taula 8.8.2.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-20 Trafo CGP-20 24,09 400 240 0,0801 0,00192 0,0127 18117 

Taula 8.8.3.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 241 - 
 

 

 

 

● Transformador 7 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-22 116,3 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.8.4.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida2 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-22 1 93,75 1 93,75 0,74 116,3 150,35 318,2 3,18 0,80 0,80 47,25 

Taula 8.8.5.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-22 Trafo CGP-21 116,3 400 240 0,0801 0,0093 0,01566 14737 

Taula 8.8.6.-Curt circuit.  
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● Transformador 7 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-23 124,94 400 0,9 150,35 3X240 3X150 318,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.8.7.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 
 

Sortida3 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-23 1 93,75 1 93,75 0,74 124,94 150,35 318,2 3,42 0,85 0,85 47,25 

Taula 8.8.8.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-23 Trafo CGP-23 124,94 400 240 0,0801 0,01000 0,01609 14352 

Taula 8.8.9.-Curt circuit.  
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Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 243 - 
 

 

 

 
 

● Transformador 7 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-24 49,38 400 0,9 120,28 3X240 3X150 378,4 RV 0,6/1kV 

2 CGP-24 CGP-25 37,7 400 0,9 60,14 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.8.10.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida4 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-24 2 37,5 1 75 0,88 49,38 120,28 378,4 1,08 0,27 0,27 31,79 

CGP-24-CGP-25 1 37,5 1 37,5 1 37,7 60,14 430 0,41 0,10 0,37 13,99 

Taula 8.8.11.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-25 Trafo CGP-25 49,38 400 240 0,0801 0,0039 0,0132 17487 

Taula 8.8.12.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 244 - 
 

 

 

 
 

● Transformador 7 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 5. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-26 54,06 400 0,9 160,38 3X240 3X150 378,4 RV 0,6/1kV 

2 CGP-26 CGP-27 25,53 400 0,9 80,19 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.8.13.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida5 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-26 2 50 1 100 0,88 54,06 160,38 378,4 1,58 0,39 0,39 42,38 

CGP-26-CGP-27 1 50 1 50 1 25,53 80,19 430 0,37 0,09 0,48 18,65 

Taula 8.8.14.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-27 Trafo CGP-27 54,06 400 240 0,0801 0,0043 0,01332 17333 

Taula 8.8.15.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 245 - 
 

 

 

 
 
 

● Transformador 7 ( Alimenta les zones N,R,S,T  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 6. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 T7 Q5 5,82 400 0,9 29,67 3X240 1X150 339,7 RV 0,6/1kV  

Taula 8.8.16.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida6 

Pot. 

Instal.lada Coef. 

Pot. 

demandada Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Traf.7-Q5 1,781 1 3,2 0,79 5,82 5,13 339,7 0,006 0,0013 0,0013 1,51 

Taula 8.8.17.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Traf.7-Q5 Q5/S6/T7 Q5 5,82 400 240 0,0801 0,00046 0,01260 18316 

Taula 8.8.18.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 246 - 
 

 

 

 
 

● Transformador 8 ( Alimenta les zones O,K,Q  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 1. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Q6/S1/T8 Q6 2,85 400 0,9 26,46 3X240 1X150 378,4 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.9.1.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida1 

Pot. 

Instal.lada Coef. 

Pot. 

demandada Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Traf.8-Q6 7,506 1 13,510 0,88 2,85 21,66 378,4 0,011 0,003 0,003 5,72 

Taula 8.9.2.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Traf.8-Q6 Trafo 8 Q6 2,85 400 240 0,0801 0,00023 0,0126 18325 

Taula 8.9.3.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 247 - 
 

 

 

 
 

● Transformador 8 ( Alimenta la zona O,K,Q  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-28 17,54 400 0,9 561,3 3X630 3X240 607,2 RV 0,6/1kV 

Taula 8.9.4.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida2 NºServeis 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram especials (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-28 1 350 1 350 0,88 17,54 561,3 607,2 0,696 0,17 0,17 92,4 

Taula 8.9.5.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-28 Trafo CGP-28 17,54 400 630 0,281 0,0049 0,01352 17069 

Taula 8.9.6.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 248 - 
 

 

 

 
 
 

● Transformador 8 ( Alimenta la zona O,K,Q  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-29 80,38 400 0,9 160,38 3X240 3X150 430 RV 0,6/1kV 

Taula 8.9.7.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida3 NºServeis 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram especials (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

T8-CGP-29 1 100 1 100 1 80,38 160,38 430 2,34 0,59 0,59 37,3 

Taula 8.9.8.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-29 Trafo CGP-29 80,38 400 240 0,0801 0,0064 0,01413 16343 

Taula 8.9.9.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 249 - 
 

 

 

 
 

● Transformador 9 ( Alimenta les zones  L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 1. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-30 159,87 400 0,9 156.96 3X240 3X150 301 RV 0,6/1kV 

Taula 8.10.1.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida1 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total    

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-30 10 5,75 8,5 97,87 0,70 159,73 156,96 301 4,56 1,14 1,14 52,15 

Taula 8.10.2.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-30 Trafo CGP-30 159,73 400 240 0,0801 0,01279 0,01795 12860 

Taula 8.10.3.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 250 - 
 

 

 

 
 

● Transformador 9 ( Alimenta les zones  L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-31 125,81 400 0,9 156.96 3X240 3X150 301 RV 0,6/1kV 

Taula 8.10.4.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida2 Nº 

Pot. 

Unit. Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-31 10 5,75 8,5 97,87 0,70 

 

125,81 156,96 301 3,59 0,90 0,90 52,15 

Taula 8.10.5.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-30 Trafo CGP-31 125,81 400 240 0,0801 0,0100 0,01613 14313 

Taula 8.10.6.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 251 - 
 

 

 

 
 
 

● Transformador 9 ( Alimenta les zones  L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-32 109,82 400 0,9 156.96 3X240 3X150 301 RV 0,6/1kV 

Taula 8.10.7.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida3 Nº 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-32 10 5,75 8,5 97,87 0,70 109,82 156,96 301 3,14 0,78 0,78 52,15 

Taula 8.10.8.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-32 Trafo CGP-32 109,82 400 240 0,0801 0,0087 0,01536 15028 

Taula 8.10.9.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 252 - 
 

 

 

 
 
 

● Transformador 9 ( Alimenta les zones  L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-33 126,84 400 0,9 156.96 3X240 3X150 301 RV 0,6/1kV 

Taula 8.10.10.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida4 Nº 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-33 10 5,75 8,5 97,87 0,70 126,84 156,96 301 3,62 0,91 0,91 52,15 

Taula 8.10.11.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-33 Trafo CGP-33 126,84 400 240 0,0801 0,01015 0,01618 14268 

Taula 8.10.12.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 253 - 
 

 

 

 
 
 

● Transformador 9 ( Alimenta les zones  L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 5. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-34 181,98 400 0,9 156.96 3X240 3X150 301 RV 0,6/1kV 

Taula 8.10.13.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida5 Nº 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram Vivendes (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-34 10 5,75 8,5 97,87 0,70 181,98 156,96 301 5,20 1,30 1,30 52,15 

Taula 8.10.14.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-34 Trafo CGP-34 181,98 400 240 0,0801 0,01457 0,01926 11989 

Taula 8.10.15.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 254 - 
 

 

 

 
 
 
 

● Transformador 10 ( Alimenta les zones L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 1. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Q7/S1/T10 Q7 5,4 400 0,9 20,05 3X240 1X150 430 RV 0,6/1kV Al 

Taula 8.11.1.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida1 

Pot. 

Instal.lada Coef. 

Pot. 

demandada Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

T10-Q7 2,1 1 3,78 1 5,4 20,05 430 0,02 0,005 0,005 4,66 

Taula 8.11.2.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-Q7 Trafo 10 Q7 5,4 400 240 0,0801 0,0004 0,01260 18317 

Taula 8.11.3.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 255 - 
 

 

 

 
 
 
 
 

● Transformador 10 ( Alimenta les zones L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 2. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-35 56,93 400 0,9 100,23 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.11.4.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida2 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int. 

 tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-35 1 62,5 1 62,5 0,79 56,93 100,23 339,7 1,04 0,26 0,26 29,5 

Taula 8.11.5.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-35 Trafo CGP-35 56,93 400 240 0,0801 0,0045 0,01339 17234 

Taula 8.11.6.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 256 - 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

● Transformador 10 ( Alimenta les zones L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 3. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-36 45,01 400 0,9 100,23 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.11.7.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida3 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-36 1 62,5 1 62,5 0,79 45,01 100,23 339,7 0,82 0,21 0,21 29,5 

Taula 8.11.8.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-36 Trafo CGP-36 45,01 400 240 0,0801 0,00360 0,01311 17621 

Taula 8.11.9.-Curt circuit.  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 257 - 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

● Transformador 10 ( Alimenta les zones L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 4. 

 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-37 10,65 400 0,9 100,23 3X240 3X150 271,8 RV 0,6/1kV 

Taula 8.11.10.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida4 

 

Nº 

Indústries 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long. 

 tram 

Int.  

tram 

Int. 

 màx C.D.T Saturació 

Tram  (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total   

(%) tram (%)  

Trafo-CGP-37 1 62,5 1 62,5 0,79 10,65 100,23 271,76 0,19 0,049 0,049 36,88 

Taula 8.11.11.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-37 Trafo CGP-37 10,65 400 240 0,0801 0,00085 0,01262 18286 

Taula 8.11.12.-Curt circuit.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 258 - 
 

 

 

 

● Transformador 10 ( Alimenta les zones L,M,P  i l´enllumenat públic d´aquestes zones respectivament) 

Sortida 5. 

 
 
 

NºCircuit  Origen Final Longitut  Tensió Cos φ I nominal Secció Secció I màx. Den. conductor 

   (m) (V)  (A) Fases(mm²) Neutre(mm²) (A)  

1 Trafo CGP-38 50,37 400 0,9 242,16 3X240 3X150 339,7 RV 0,6/1kV 

Taula 8.11.13.-Intensitat màxima dels trams. 

 
 

Sortida5 NºServeis 

Pot. 

Unitària  Coef. 

Pot. 

total Coef. 

Long.  

tram 

Int.  

tram 

Int.  

màx C.D.T Saturació 

Tram especials (kW) simult. (kW) rases (m) (A) (A) (V) parcial       (%) 

total  

(%) tram (%)  

T10-CGP-38 1 150 1 151 0,79 50,37 242,16 339,7 2,22 0,56 0,56 71,28 

Taula 8.11.14.-Caiguda de tensió dels trams.  
 
 

NºCircuit Origen Final Longitut  Tensió Secció R 20ºC Rt. Z.acum. Icc 

   (m) (V) (mm²) (Ω/km) (Ω) (Ω) (A) 

Trafo-CGP-38 Trafo CGP-38 50,37 400 240 0,0801 0,004 0,01323 17455 

Taula 8.11.15.-Curt circuit.  
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2.1.- CALCUL ELECTRIC DE L´ENLLUMENAT PUBLIC. 

1.2.1.- .Característiques de la xarxa. 

Les sortides de les cel.les dels  6 centres de transformació de baixa tensió cap els quadres d´enllumenat 
públic són trifàsiques de 400V de tensió entre fases i de 230V de tensió entre fase i neutre. La secció de 
les fases és de 240mm² i de 150mm² pel que fa al neutre. La distribució de l´enllumenat públic es 
realitzarà amb conjunts de cables tetrapolars de coure de tensió assignada 0,6/1kV amb aïllament XLPE  
(polietilé reticulat) amb una secció de 6mm² tant per les fases com pel neutre i tindran que complir els 
requisits especificats a la norma UNE-HD 603.Els empalmes i les derivacions s´hauran de realitzar en 
caixes d´emplame situades a l´interior dels suports de les luminàries a una alçada mínima de 0,3 metres 
sobre el nivell del sòl o en una arqueta registrable.En tots dos suposits es tindrà que garantir 
l´estanqueitat, la continuitat i l´aïllament. 

� Propietats agafades pel càlcul. 

- Temperatura del terreny: 25ºC 

- Profunditat de l´instal.lació: 0,70m. 

- Resistivitat tèrmica del terreny: 1K.m/W 

- Aïllament XLPE 

- Tensió de la xarxa: 400V entre fases i 230V entre fase i neutre. 

- Resistivitat del coure: Coure  0,017857Ωmm² /m a 20ºC 

- Cos φ : 0,9 

- Caiguda de tensió màxima: 3% 

 
2.2.1.- Intensitat calculada. 

 

La intensitat calculada a cada tram depèn de la potència a transportar. S´utilitzarà la fòrmula: 

 

 
 

 
P 

I = ------------------ 
√3*U*cosφ 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 260 - 
 

 

 

Equació 9.1.-Intensitat línies trifàsiques.  

I: Intensitat (A). 

P: Potència activa (kW). 

U: Tensió nominal (V). 

Cos φ: 0,9 

 
� Quadre 1    

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

1 1 Q1 1 19,04 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

1 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

1 1 2 3 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

1 1 3 4 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

1 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

1 1 5 6 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 1 6 7 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 1 7 8 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 1 Q1 9 12,31 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

1 1 9 10 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

1 1 10 11 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

1 1 11 13 89,1 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 1 13 14 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 1 14 15 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 1 Q1 9 12,31 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 1200 3,464 66 

1 1 9 10 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 1100 3,175 66 
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1 1 10 11 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 1000 2,887 66 

1 1 11 12 28,3 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 900 2,598 66 

1 1 12 16 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

1 1 16 17 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

1 1 17 18 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

1 1 18 19 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

1 1 19 20 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

1 1 20 21 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 1 21 22 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 1 22 23 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

Taula 9.0.-Intensitat màxima. 

� Quadre 1    

Línia 2 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

1 2 Q1 1 7,8 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 900 2,598 66 

1 2 1 2 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

1 2 2 3 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

1 2 3 4 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

1 2 4 5 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

1 2 5 6 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

1 2 6 7 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 2 7 8 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 2 8 9 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 2 Q1 1 7,8 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 1000 2,887 66 
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1 2 1 2 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 900 2,598 66 

1 2 2 3 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

1 2 3 15 17,86 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

1 2 15 16 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

1 2 16 17 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

1 2 17 18 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

1 2 18 19 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 2 19 20 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 2 20 21 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 2 Q1 1 7,8 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

1 2 1 2 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

1 2 2 3 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 2 3 22 24,27 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 2 22 23 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 2 Q1 10 16,97 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 2 Q1 11 30,43 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

1 2 11 12 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

1 2 12 13 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

1 2 Q1 14 22,55 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

 

Taula 9.1.-Intensitat màxima. 
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� Quadre 1    

Línia 3 

 
 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

1 3 Q1 2 58,9 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 78 0,225 66 

1 3 2 3 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 52 0,150 66 

1 3 3 4 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 26 0,075 66 

1 3 Q1 1 53,29 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 338 0,975 66 

1 3 1 5 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 312 0,900 66 

1 3 5 6 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 286 0,826 66 

1 3 6 7 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 260 0,750 66 

1 3 7 8 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 234 0,675 66 

1 3 8 9 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 208 0,600 66 

1 3 9 10 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 182 0,525 66 

1 3 10 11 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 156 0,450 66 

1 3 11 12 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 130 0,375 66 

1 3 12 13 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 104 0,300 66 

1 3 13 14 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 78 0,225 66 

1 3 14 15 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 52 0,150 66 

1 3 15 16 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 26 0,075 66 

 

Taula 9.2.-Intensitat màxima. 
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� Quadre 2    

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

2 1 Q2 1 40,09 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

2 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

2 1 2 3 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,289 66 

2 1 Q2 4 34,15 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

2 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

2 1 5 6 10 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

2 1 6 7 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

2 1 7 8 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

2 1 8 9 46,09 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

2 1 9 10 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

2 1 10 11 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

2 1 Q2 4 34,15 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 900 2,598 66 

2 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

2 1 5 6 10 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

2 1 6 7 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

2 1 7 8 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

2 1 8 12 34,83 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

2 1 12 13 27,9 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

2 1 13 14 34,3 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

2 1 14 15 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

2 1 Q2 4 34,15 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 
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2 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

2 1 5 6 10 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

2 1 6 7 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

2 1 7 8 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

2 1 8 16 38,28 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

2 1 16 17 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

2 1 17 18 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

2 1 Q2 1 40,09 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

Taula 9.3.-Intensitat màxima. 

� Quadre 3   

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

3 1 Q3 1 21,15 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 490 1,415 66 

3 1 1 2 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

3 1 2 3 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

3 1 3 4 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

3 1 4 5 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

3 1 5 6 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

3 1 6 7 31,5 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

3 1 Q3 1 21,15 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 560 1,617 66 

3 1 1 2 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 490 1,415 66 

3 1 2 3 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

3 1 3 4 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 266 - 
 

 

 

3 1 4 5 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

3 1 5 6 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

3 1 6 8 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

3 1 8 9 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

3 1 Q3 10 23,23 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

3 1 10 11 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

3 1 Q3 12 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

3 1 Q3 13 45 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

3 1 13 14 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

3 1 14 15 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

3 1 15 16 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

3 1 16 17 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

Taula 9.4.-Intensitat màxima. 

� Quadre 4   

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

4 1 Q4 1 5,24 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

4 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

4 1 2 3 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

4 1 Q4 4 17,89 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

4 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

4 1 5 6 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

4 1 6 7 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

4 1 7 8 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 
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4 1 8 9 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

4 1 Q4 4 17,89 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

4 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

4 1 5 17 33,81 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

4 1 17 18 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

4 1 Q4 4 17,89 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

4 1 4 5 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

4 1 5 19 41 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

4 1 19 20 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

4 1 20 21 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

4 1 21 22 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

4 1 Q4 10 16 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

4 1 10 11 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

4 1 11 12 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

4 1 12 13 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

4 1 Q4 14 22,73 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

4 1 Q4 15 34,21 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

4 1 15 16 22,41 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

Taula 9.5.-Intensitat màxima. 
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� Quadre 5  

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

5 1 Q5 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

5 1 1 2 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

5 1 2 3 17 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

5 1 3 4 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

5 1 Q5 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 531 1,533 66 

5 1 1 2 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 406 1,172 66 

5 1 2 8 31 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 281 0,811 66 

5 1 8 9 12 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 156 0,450 66 

5 1 9 10 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 130 0,375 66 

5 1 10 11 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 104 0,300 66 

5 1 11 12 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 78 0,225 66 

5 1 12 13 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 52 0,150 66 

5 1 13 14 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 26 0,075 66 

5 1 Q5 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

5 1 1 2 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

5 1 2 15 40,50 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

5 1 Q5 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

5 1 1 2 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

5 1 2 19 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

5 1 Q5 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 625 1,804 66 

5 1 1 2 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 
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5 1 2 16 36 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

5 1 16 17 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

5 1 17 18 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

5 1 Q5 5 47,60 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

5 1 5 6 43 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

5 1 6 7 37 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

Taula 9.6.-Intensitat màxima. 

� Quadre 6 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

6 1 Q6 1 50 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 800 2,309 66 

6 1 1 2 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 700 2,021 66 

6 1 2 3 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

6 1 3 4 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

6 1 4 5 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

6 1 5 6 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

6 1 6 7 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 

6 1 7 8 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

6 1 Q6 1 50 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 600 1,732 66 

6 1 1 9 16 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 500 1,443 66 

6 1 9 10 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 400 1,155 66 

6 1 10 11 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 300 0,866 66 

6 1 11 12 15 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 200 0,577 66 
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6 1 12 13 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

6 1 Q6 14 62 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 100 0,288 66 

6 1 Q6 15 62 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 906 2,615 66 

6 1 15 16 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 836 2,413 66 

6 1 16 17 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 766 2,211 66 

6 1 17 18 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 696 2,009 66 

6 1 18 19 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 626 1,807 66 

6 1 19 20 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 556 1,605 66 

6 1 20 21 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 486 1,403 66 

6 1 Q6 15 62 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 490 1,415 66 

6 1 15 16 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

6 1 16 17 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

6 1 17 18 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

6 1 18 19 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

6 1 19 38 12,5 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

6 1 38 39 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

6 1 Q6 15 62 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 490 1,415 66 

6 1 15 16 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

6 1 16 17 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

6 1 17 18 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

6 1 18 19 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

6 1 19 40 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

6 1 40 41 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

6 1 Q6 15 62 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 560 1,617 66 
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6 1 15 16 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 490 1,415 66 

6 1 16 17 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 420 1,212 66 

6 1 17 18 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 350 1,01 66 

6 1 18 19 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 280 0,808 66 

6 1 19 42 36 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 210 0,606 66 

6 1 42 43 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

6 1 43 44 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

Taula 9.7.-Intensitat màxima. 

� Quadre 6 

Línia 2 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

6 2 Q6 2 20 RV-K 0,6/1kV Cu /4x6mm² 4800 13,85 66 

6 2 2 4 12,5 RV-K 0,6/1kV Cu /4x6mm² 4000 11,55 66 

6 2 4 6 12,5 RV-K 0,6/1kV Cu /4x6mm² 3200 9,24 66 

6 2 6 8 12 RV-K 0,6/1kV Cu /4x6mm² 2400 6,93 66 

6 2 8 10 12,5 RV-K 0,6/1kV Cu /4x6mm² 1600 4,62 66 

6 2 10 12 12,5 RV-K 0,6/1kV Cu /4x6mm² 800 2,31 66 

Taula 9.8.-Intensitat màxima. 
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� Quadre 6 

Línia 3 

 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

6 3 Q6 22 10 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 416 1,201 66 

6 3 22 23 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 390 1,126 66 

6 3 23 24 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 364 1,051 66 

6 3 24 25 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 338 0,975 66 

6 3 25 26 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 312 0,9 66 

6 3 26 27 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 286 0,826 66 

6 3 27 28 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 260 0,75 66 

6 3 28 29 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 234 0,675 66 

6 3 29 30 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 208 0,6 66 

6 3 30 31 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 182 0,525 66 

6 3 31 32 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 156 0,45 66 

6 3 32 33 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 130 0,375 66 

6 3 33 34 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 104 0,3 66 

6 3 34 35 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 78 0,225 66 

6 3 35 36 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 52 0,15 66 

6 3 36 37 6 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 26 0,075 66 

Taula 9.9.-Intensitat màxima. 
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� Quadre 7 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tipus de conductor Potencia Intensitat I.màx.adm. 

    (m)  (W)  Sense coef.1,8 (A) (A) 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 390 1,126 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 265 0,765 66 

7 1 2 3 31 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

7 1 3 4 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

7 1 1 5 35 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

7 1 5 6 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 570 1,645 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 445 1,285 66 

7 1 2 7 27 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 320 0,924 66 

7 1 7 10 11 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

7 1 10 11 35 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 445 1,285 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 320 0,924 66 

7 1 2 7 27 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 195 0,563 66 

7 1 7 12 35 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 570 1,645 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 445 1,285 66 

7 1 2 7 27 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 320 0,924 66 

7 1 7 13 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

7 1 13 14 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 
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7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 695 2,006 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 570 1,645 66 

7 1 2 7 27 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 445 1,285 66 

7 1 7 15 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 375 1,083 66 

7 1 15 16 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

7 1 16 17 20 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 570 1,645 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 445 1,285 66 

7 1 2 7 27 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 320 0,924 66 

7 1 7 18 30 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 250 0,722 66 

7 1 18 19 35 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 125 0,361 66 

7 1 Q7 1 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 390 1,126 66 

7 1 1 2 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 265 0,765 66 

7 1 2 8 51 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 140 0,404 66 

7 1 8 9 25 RV-K 0,6/1kV Cu/4x6mm² 70 0,202 66 

Taula 9.10.-Intensitat màxima. 
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3.2.1.- Caiguda de tensió. 

Segons ITC-BT-09 apartat 3 el factor de potència de cada punt s´haurà de corretgir fins un valor igual o 
més gran a 0,9 i la màxima caiguda de tensió permesa entre l´origen de l´intal.lació i qualsevol altre punt 
de l´instal.lació serà segons ITC-BT-19 menor o igual al 3%.Pel càlcul de les caigudes de tensió de cada 
tram s´utilizarà l´equació:    

       ϕ*L*P 

ϕU =  ---------------- 

         s*U 

Equació 9.2.-Caiguda de tensió. 

ϕ: Resistivitat del coure a 20ºC       →    0,017857Ωmm² /m 

L: Longitut del tram (m) 

P: Potència activa (W). 

s: Secció de les línies (mm²) 

U: Tensió nominal de la línia (V).  

� Quadre 1 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

1 1 Q1 1 19,04 800 2,309 0,190 0,190 0,048 

1 1 1 2 25 700 2,021 0,393 0,583 0,146 

1 1 2 3 25 600 1,732 0,528 1,111 0,277 

1 1 3 4 25 500 1,443 0,599 1,711 0,428 

1 1 4 5 25 400 1,155 0,607 2,318 0,579 

1 1 5 6 25 300 0,866 0,551 2,868 0,717 

1 1 6 7 25 200 0,577 0,431 3,299 0,825 

1 1 7 8 25 100 0,288 0,247 3,546 0,886 

1 1 Q1 9 12,31 600 1,732 0,094 0,094 0,024 
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1 1 9 10 25 500 1,443 0,237 0,332 0,083 

1 1 10 11 25 400 1,155 0,318 0,649 0,162 

1 1 11 13 89,1 300 0,866 0,579 1,228 0,307 

1 1 13 14 20 200 0,577 0,437 1,665 0,416 

1 1 14 15 20 100 0,288 0,244 1,909 0,477 

1 1 Q1 9 12,31 1200 3,464 0,188 0,188 0,047 

1 1 9 10 25 1100 3,175 0,523 0,711 0,177 

1 1 10 11 25 1000 2,887 0,794 1,505 0,376 

1 1 11 12 28,3 900 2,598 1,039 2,545 0,636 

1 1 12 16 20 800 2,309 1,128 3,673 0,918 

1 1 16 17 20 700 2,021 1,165 4,831 1,201 

1 1 17 18 20 600 1,732 1,152 5,983 1,495 

1 1 18 19 20 500 1,443 1,087 7,071 1,767 

1 1 19 20 20 400 1,155 0,972 8,043 2,010 

1 1 20 21 20 300 0,866 0,805 8,848 2,212 

1 1 21 22 20 200 0,577 0,588 9,436 2,359 

1 1 22 23 20 100 0,288 0,319 9,755 2,438 

Taula 9.11.-Caiguda de tensió. 
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� Quadre 1 

Línia 2 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

1 2 Q1 1 7,8 900 2,598 0,089 0,089 0,022 

1 2 1 2 20 800 2,309 0,284 0,373 0,093 

1 2 2 3 20 700 2,021 0,426 0,799 0,199 

1 2 3 4 20 600 1,732 0,518 1,317 0,329 

1 2 4 5 20 500 1,443 0,559 1,876 0,469 

1 2 5 6 20 400 1,155 0,549 2,425 0,606 

1 2 6 7 20 300 0,866 0,488 2,914 0,728 

1 2 7 8 20 200 0,577 0,376 3,291 0,823 

1 2 8 9 20 100 0,288 0,214 3,501 0,876 

1 2 Q1 1 7,8 1000 2,887 0,099 0,099 0,025 

1 2 1 2 20 900 2,598 0,319 0,418 0,105 

1 2 2 3 20 800 2,309 0,488 0,905 0,226 

1 2 3 15 17,86 700 2,021 0,586 1,491 0,372 

1 2 15 16 20 600 1,732 0,655 2,146 0,537 

1 2 16 17 20 500 1,443 0,674 2,819 0,704 

1 2 17 18 20 400 1,155 0,641 3,459 0,865 

1 2 18 19 20 300 0,866 0,557 4,016 1,004 

1 2 19 20 20 200 0,577 0,422 4,438 1,109 

1 2 20 21 20 100 0,288 0,237 4,675 1,168 

1 2 Q1 1 7,8 500 1,443 0,049 0,049 0,012 
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1 2 1 2 20 400 1,155 0,142 0,191 0,047 

1 2 2 3 20 300 0,866 0,183 0,374 0,093 

1 2 3 22 24,27 200 0,577 0,184 0,557 0,139 

1 2 22 23 20 100 0,288 0,117 0,674 0,169 

1 2 Q1 10 16,97 100 0,288 0,022 0,022 0,005 

1 2 Q1 11 30,43 300 0,866 0,116 0,116 0,029 

1 2 11 12 20 200 0,577 0,129 0,225 0,061 

1 2 12 13 20 100 0,288 0,089 0,315 0,079 

1 2 Q1 14 22,55 100 0,288 0,029 0,029 0,007 

Taula 9.11.-Caiguda de tensio.  

� Quadre 1 

Línia 3 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

1 3 Q1 2 58,9 78 0,225 0,059 0,059 0,015 

1 3 2 3 6 52 0,150 0,004 0,063 0,016 

1 3 3 4 6 26 0,075 0,002 0,065 0,016 

1 3 Q1 1 53,29 338 0,975 0,023 0,023 0,006 

1 3 1 5 6 312 0,900 0,024 0,047 0,011 

1 3 5 6 6 286 0,826 0,021 0,068 0,017 

1 3 6 7 6 260 0,750 0,019 0,087 0,022 

1 3 7 8 6 234 0,675 0,018 0,105 0,026 

1 3 8 9 6 208 0,600 0,016 0,121 0,030 

1 3 9 10 6 182 0,525 0,014 0,135 0,034 

1 3 10 11 6 156 0,450 0,012 0,147 0,037 
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1 3 11 12 6 130 0,375 0,009 0,156 0,039 

1 3 12 13 6 104 0,300 0,008 0,164 0,041 

1 3 13 14 6 78 0,225 0,006 0,170 0,043 

1 3 14 15 6 52 0,150 0,004 0,174 0,044 

1 3 15 16 6 26 0,075 0,002 0,176 0,044 

Taula 9.12.-Caiguda de tensio.  

� Quadre 2 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

2 1 Q2 1 40,09 300 0,866 0,153 0,153 0,038 

2 1 1 2 25 200 0,577 0,166 0,319 0,079 

2 1 2 3 25 100 0,289 0,115 0,434 0,108 

2 1 Q2 4 34,15 800 2,309 0,348 0,348 0,087 

2 1 4 5 25 700 2,021 0,528 0,876 0,219 

2 1 5 6 10 600 1,732 0,529 1,405 0,351 

2 1 6 7 30 500 1,443 0,632 2,037 0,509 

2 1 7 8 30 400 1,155 0,659 2,695 0,674 

2 1 8 9 46,09 300 0,866 0,670 3,365 0,841 

2 1 9 10 30 200 0,577 0,511 3,875 0,969 

2 1 10 11 30 100 0,288 0,299 4,175 1,044 

2 1 Q2 4 34,15 900 2,598 0,392 0,392 0,098 

2 1 4 5 25 800 2,309 0,603 0,995 0,249 

2 1 5 6 10 700 2,021 0,617 1,612 0,403 

2 1 6 7 30 600 1,732 0,758 2,371 0,593 
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2 1 7 8 30 500 1,443 0,823 3,194 0,799 

2 1 8 12 34,83 400 1,155 0,836 4,030 1,008 

2 1 12 13 27,9 300 0,866 0,733 4,764 1,191 

2 1 13 14 34,3 200 0,577 0,576 5,341 1,335 

2 1 14 15 25 100 0,288 0,320 5,661 1,415 

2 1 Q2 4 34,15 800 2,309 0,348 0,348 0,087 

2 1 4 5 25 700 2,021 0,528 0,876 0,219 

2 1 5 6 10 600 1,732 0,529 1,405 0,351 

2 1 6 7 30 500 1,443 0,632 2,037 0,509 

2 1 7 8 30 400 1,155 0,659 2,695 0,674 

2 1 8 16 38,28 300 0,866 0,640 3,335 0,834 

2 1 16 17 30 200 0,577 66 0,503 3,838 

2 1 17 18 30 100 0,288 66 0,522 4,359 

Taula 9.13.-Caiguda de tensio. 

� Quadre 3 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

3 1 Q3 1 21,15 490 1,415 0,132 0,132 0,033 

3 1 1 2 30 420 1,212 0,274 0,405 0,101 

3 1 2 3 30 350 1,01 0,362 0,767 0,192 

3 1 3 4 30 280 0,808 0,397 1,164 0,291 

3 1 4 5 30 210 0,606 0,378 1,542 0,385 

3 1 5 6 30 140 0,404 0,306 1,847 0,462 

3 1 6 7 31,5 70 0,202 0,181 2,027 0,507 
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3 1 Q3 1 21,15 560 1,617 0,151 0,151 0,037 

3 1 1 2 30 490 1,415 0,319 0,470 0,118 

3 1 2 3 30 420 1,212 0,435 0,905 0,226 

3 1 3 4 30 350 1,01 0,496 1,401 0,350 

3 1 4 5 30 280 0,808 0,504 1,905 0,476 

3 1 5 6 30 210 0,606 0,458 2,363 0,591 

3 1 6 8 25 140 0,404 0,350 2,713 0,678 

3 1 8 9 25 70 0,202 0,197 2,910 0,728 

3 1 Q3 10 23,23 140 0,404 0,041 0,041 0,010 

3 1 10 11 25 70 0,202 0,043 0,084 0,021 

3 1 Q3 12 30 70 0,202 0,027 0,027 0,007 

3 1 Q3 13 45 350 1,01 0,201 0,201 0,050 

3 1 13 14 30 280 0,808 0,267 0,469 0,117 

3 1 14 15 30 210 0,606 0,281 0,750 0,185 

3 1 15 16 30 140 0,404 0,241 0,991 0,248 

3 1 16 17 30 70 0,202 0,147 1,138 0,285 

Taula 9.14.-Caiguda de tensio.  

� Quadre 4 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

4 1 Q4 1 5,24 210 0,606 0,014 0,014 0,004 

4 1 1 2 25 140 0,404 0,054 0,068 0,017 

4 1 2 3 25 70 0,202 0,049 0,117 0,029 

4 1 Q4 4 17,89 420 1,212 0,096 0,096 0,024 
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4 1 4 5 25 350 1,01 0,191 0,287 0,072 

4 1 5 6 25 280 0,808 0,242 0,529 0,132 

4 1 6 7 25 210 0,606 0,248 0,777 0,194 

4 1 7 8 25 140 0,404 0,210 0,987 0,247 

4 1 8 9 25 70 0,202 0,128 1,115 0,279 

4 1 Q4 4 17,89 280 0,808 0,064 0,064 0,016 

4 1 4 5 25 210 0,606 0,115 0,179 0,045 

4 1 5 17 33,81 140 0,404 0,137 0,315 0,079 

4 1 17 18 20 70 0,202 0,086 0,401 0,100 

4 1 Q4 4 17,89 420 1,212 0,096 0,096 0,024 

4 1 4 5 25 350 1,01 0,191 0,287 0,072 

4 1 5 19 41 280 0,808 0,146 0,146 0,037 

4 1 19 20 25 210 0,606 0,177 0,322 0,081 

4 1 20 21 25 140 0,404 0,162 0,484 0,121 

4 1 21 22 25 70 0,202 0,104 0,587 0,147 

4 1 Q4 10 16 280 0,808 0,057 0,057 0,014 

4 1 10 11 25 210 0,606 0,109 0,167 0,041 

4 1 11 12 25 140 0,404 0,117 0,284 0,071 

4 1 12 13 25 70 0,202 0,081 0,365 0,091 

4 1 Q4 14 22,73 210 0,606 0,061 0,061 0,015 

4 1 Q4 15 34,21 140 0,404 0,061 0,061 0,015 

4 1 15 16 22,41 70 0,202 0,050 0,111 0,027 

Taula 9.15.-Caiguda de tensio.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 283 - 
 

 

 

� Quadre 5 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

5 1 Q5 1 25 500 1,443 0,159 0,159 0,040 

5 1 1 2 37 375 1,083 0,296 0,455 0,113 

5 1 2 3 17 250 0,722 0,252 0,707 0,177 

5 1 3 4 20 125 0,361 0,157 0,864 0,216 

5 1 Q5 1 25 531 1,533 0,169 0,169 0,043 

5 1 1 2 37 406 1,172 0,321 0,490 0,122 

5 1 2 8 31 281 0,811 0,333 0,823 0,206 

5 1 8 9 12 156 0,450 0,209 1,032 0,258 

5 1 9 10 6 130 0,375 0,184 1,216 0,304 

5 1 10 11 6 104 0,300 0,155 1,371 0,343 

5 1 11 12 6 78 0,225 0,122 1,493 0,373 

5 1 12 13 6 52 0,150 0,085 1,578 0,395 

5 1 13 14 6 26 0,075 0,045 1,623 0,406 

5 1 Q5 1 25 375 1,083 0,120 0,120 0,030 

5 1 1 2 37 250 0,722 0,198 0,317 0,079 

5 1 2 15 40,5 125 0,361 0,163 0,480 0,120 

5 1 Q5 1 25 375 1,083 0,120 0,120 0,030 

5 1 1 2 37 250 0,722 0,198 0,317 0,079 

5 1 2 19 37 125 0,361 0,157 0,475 0,119 

5 1 Q5 1 25 625 1,804 0,199 0,199 0,050 

5 1 1 2 37 500 1,443 0,400 0,599 0,149 
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5 1 2 16 36 375 1,083 0,469 1,067 0,267 

5 1 16 17 37 250 0,722 0,430 1,497 0,374 

5 1 17 18 37 125 0,361 0,274 1,771 0,443 

5 1 Q5 5 47,6 375 1,083 0,228 0,228 0,057 

5 1 5 6 43 250 0,722 0,289 0,517 0,129 

5 1 6 7 37 125 0,361 0,203 0,720 0,180 

Taula 9.16.-Caiguda de tensio.  

� Quadre 6 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

6 1 Q6 1 50 800 2,309 0,510 0,510 0,128 

6 1 1 2 20 700 2,021 0,625 1,135 0,284 

6 1 2 3 20 600 1,732 0,689 1,824 0,456 

6 1 3 4 20 500 1,443 0,701 2,525 0,631 

6 1 4 5 20 400 1,155 0,663 3,188 0,797 

6 1 5 6 30 300 0,866 0,612 3,800 0,950 

6 1 6 7 25 200 0,577 0,472 4,270 1,068 

6 1 7 8 25 100 0,288 0,268 4,537 1,134 

6 1 Q6 1 50 600 1,732 0,383 0,383 0,096 

6 1 1 9 16 500 1,443 0,421 0,804 0,201 

6 1 9 10 20 400 1,155 0,439 1,243 0,311 

6 1 10 11 25 300 0,866 0,425 1,668 0,417 

6 1 11 12 15 200 0,577 0,321 1,989 0,497 

6 1 12 13 20 100 0,288 0,186 2,175 0,544 
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6 1 Q6 14 62 100 0,288 0,079 0,079 0,020 

6 1 Q6 15 62 490 1,415 0,387 0,387 0,097 

6 1 15 16 25 420 1,212 0,466 0,853 0,213 

6 1 16 17 25 350 1,01 0,499 1,353 0,338 

6 1 17 18 25 280 0,808 0,489 1,842 0,461 

6 1 18 19 25 210 0,606 0,433 2,275 0,569 

6 1 19 20 20 140 0,404 0,325 2,599 0,649 

6 1 20 21 25 70 0,202 0,185 2,784 0,696 

6 1 Q6 15 62 490 1,415 0,387 0,387 0,096 

6 1 15 16 25 420 1,212 0,466 0,853 0,213 

6 1 16 17 25 350 1,01 0,499 1,353 0,338 

6 1 17 18 25 280 0,808 0,489 1,842 0,461 

6 1 18 19 25 210 0,606 0,433 2,275 0,569 

6 1 19 38 12,5 140 0,404 0,311 2,586 0,647 

6 1 38 39 25 70 0,202 0,178 2,764 0,691 

6 1 Q6 15 62 490 1,415 0,387 0,387 0,096 

6 1 15 16 25 420 1,212 0,466 0,853 0,213 

6 1 16 17 25 350 1,01 0,499 1,353 0,338 

6 1 17 18 25 280 0,808 0,489 1,842 0,461 

6 1 18 19 25 210 0,606 0,433 2,275 0,569 

6 1 19 40 25 140 0,404 0,334 2,609 0,652 

6 1 40 41 25 70 0,202 0,189 2,798 0,699 

6 1 Q6 15 62 560 1,617 0,387 0,387 0,096 

6 1 15 16 25 490 1,415 0,466 0,853 0,213 
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6 1 16 17 25 420 1,212 0,499 1,353 0,338 

6 1 17 18 25 350 1,01 0,489 1,842 0,461 

6 1 18 19 25 280 0,808 0,433 2,275 0,569 

6 1 19 42 36 210 0,606 0,530 2,805 0,701 

6 1 42 43 25 140 0,404 0,398 3,203 0,800 

6 1 43 44 25 70 0,202 0,221 3,424 0,856 

Taula 9.17.-Caiguda de tensio.  

� Quadre 6 

Línia 2 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 
Longitut 

línia Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

6 2 Q6 2 20 4800 13,850 1,224 1,224 0,306 

6 2 2 4 12,5 4000 11,550 1,657 2,882 0,720 

6 2 4 6 12,5 3200 9,240 1,836 4,718 1,179 

6 2 6 8 12 2400 6,930 1,744 6,462 1,615 

6 2 8 10 12,5 1600 4,620 1,418 7,879 1,970 

6 2 10 12 12,5 800 2,310 0,836 8,715 2,179 

Taula 9.18.-Caiguda de tensio. 
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� Quadre 6 

Línia 3 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

6 3 Q6 22 10 416 1,201 0,053 0,053 0,013 

6 3 22 23 6 390 1,126 0,013 0,066 0,017 

6 3 23 24 6 364 1,051 0,102 0,168 0,042 

6 3 24 25 6 338 0,975 0,121 0,289 0,072 

6 3 25 26 6 312 0,900 0,135 0,424 0,106 

6 3 26 27 6 286 0,826 0,146 0,569 0,143 

6 3 27 28 6 260 0,750 0,152 0,721 0,180 

6 3 28 29 6 234 0,675 0,155 0,876 0,219 

6 3 29 30 6 208 0,600 0,154 1,029 0,257 

6 3 30 31 6 182 0,525 0,148 1,177 0,294 

6 3 31 32 6 156 0,450 0,139 1,316 0,329 

6 3 32 33 6 130 0,375 0,126 1,442 0,360 

6 3 33 34 6 104 0,300 0,109 1,551 0,387 

6 3 34 35 6 78 0,225 0,088 1,638 0,409 

6 3 35 36 6 52 0,150 0,062 1,700 0,425 

6 3 36 37 6 26 0,075 0,033 1,733 0,433 

Taula 9.18.-Caiguda de tensio. 
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� Quadre 7 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Potencia Intensitat C.d.t.parcial C.d.t.total C.d.t. 

    (m) (W)  Sense coef.1,8 (A) (V) (V) (%) 

7 1 Q7 1 25 390 1,126 0,124 0,124 0,031 

7 1 1 2 25 265 0,765 0,169 0,293 0,073 

7 1 2 3 31 140 0,404 0,145 0,438 0,109 

7 1 3 4 25 70 0,202 0,095 0,533 0,133 

7 1 Q7 1 25 375 1,083 0,119 0,119 0,030 

7 1 1 5 35 250 0,722 0,191 0,310 0,077 

7 1 5 6 20 125 0,361 0,128 0,438 0,109 

7 1 Q7 1 25 570 1,645 0,182 0,182 0,045 

7 1 1 2 25 445 1,285 0,284 0,466 0,116 

7 1 2 7 27 320 0,924 0,314 0,780 0,195 

7 1 7 10 11 250 0,722 0,281 1,061 0,265 

7 1 10 11 35 125 0,361 0,109 1,169 0,292 

7 1 Q7 1 25 445 1,285 0,142 0,142 0,035 

7 1 1 2 25 320 0,924 0,204 0,346 0,087 

7 1 2 7 27 195 0,563 0,191 0,537 0,134 

7 1 7 12 35 125 0,361 0,179 0,716 0,179 

7 1 Q7 1 25 570 1,645 0,182 0,182 0,045 

7 1 1 2 25 445 1,285 0,284 0,466 0,116 

7 1 2 7 27 320 0,924 0,314 0,780 0,195 

7 1 7 13 30 250 0,722 0,341 1,121 0,280 

7 1 13 14 20 125 0,361 0,202 1,323 0,331 
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7 1 Q7 1 25 695 2,006 0,222 0,222 0,055 

7 1 1 2 25 570 1,645 0,363 0,585 0,146 

7 1 2 7 27 445 1,285 0,437 1,022 0,255 

7 1 7 15 25 375 1,083 0,488 1,509 0,377 

7 1 15 16 20 250 0,722 0,389 1,898 0,474 

7 1 16 17 20 125 0,361 0,226 2,124 0,531 

7 1 Q7 1 25 570 1,645 0,182 0,182 0,045 

7 1 1 2 25 445 1,285 0,284 0,466 0,116 

7 1 2 7 27 320 0,924 0,314 0,780 0,195 

7 1 7 18 30 250 0,722 0,431 1,121 0,280 

7 1 18 19 35 125 0,361 0,226 1,347 0,336 

7 1 Q7 1 25 390 1,126 0,124 0,124 0,031 

7 1 1 2 25 265 0,765 0,169 0,293 0,073 

7 1 2 8 51 140 0,404 0,180 0,473 0,118 

7 1 8 9 25 70 0,202 0,112 0,585 0,146 

Taula 9.19.-Caiguda de tensio. 
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4.2.1.- .Curtcircuit. 

Pel càlcul de curtcircuits agafarem el curtcircuit fase-terra com el més desfavorable.La tensió entre fase i 
neutre per línies monofàsiques és de 230V i la tensió entre fases és de 400V.Es realitzarà el càlcul a partir 
de les equacions: 

          0,8 * U 

Ik´´ = ----------- 

          Zt 

             Equació 9.3.-Curt circuit asimètric fa se-terra.  

On: 

Zt = √ Rt² + Xt² 

U: tensió monofàsica en (V). 

Zt: impedància total acumulada en (Ω) 

Rt: resistència total en (Ω) 

Xt: reactància total en (Ω) 

0,8: s´estima el coeficient 0,8 degut a que quan hi ha un un curt circuit la caiguda de tensió és del 20%. 

L*2*Rc 

                                                                R = -------------------- 

1000 

             Equació 9.4.-Resistència de línies mon ofàsiques.  

On: 

Rc: resistència del conductor segons fabricant en (Ω/Km) 

L: longitut de la línia (m) per la fòrmula 1 en (km) per la fórmula 2 

R: resistència de la línia (Ω) 

S´han exposat els valors més elevats i més desfavorables de curt circuit. En l´apartat d´annexos es poden 
veure els resultat totals dels valors de curt circuit a cada tram de les línies. 
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� Quadre 1 

Línia 1 

Quadre Línia Nus 1 Nus 2 Longitut línia Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

1 1 Q1 1 19,04 230 6 3,08 0,117 0,130 1769,2 

1 1 Q1 9 12,31 230 6 3,08 0,075 0,084 2726,9 

Taula 9.20.-Curt circuit.  

� Quadre 1 

Línia 2 

Quadre Línia Nus 1 Nus 2 Longitut línia Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

1 2 Q1 1 7,8 230 6 3,08 0,048 0,053 4303,7 

Taula 9.21.-Curt circuit.  

� Quadre 1 

Línia 3 

Quadre Línia Nus 1 Nus 2 Longitut línia Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

1 3 Q1 2 58,9 230 6 3,08 0,362 0,403 569,9 

1 3 Q1 1 53,29 230 6 3,08 0,328 0,365 630,1 

Taula 9.22.-Curt circuit. 
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� Quadre 2 

Línia 1 

Quadre Línia Nus 1 Nus 2 Longitut línia Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

2 1 Q2 1 40,09 230 6 3,08 0,247 0,274 839,4 

2 1 Q2 4 34,15 230 6 3,08 0,210 0,234 982,9 

Taula 9.23.-Curt circuit. 

� Quadre 3 

Línia 1 

Quadre Línia Nus 1 Nus 2 Longitut línia Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

3 1 Q3 1 21,15 230 6 3,08 0,130 0,144 1587,2 

3 1 Q3 10 23,23 230 6 3,08 0,143 0,159 1446,5 

3 1 Q3 12 30 230 6 3,08 0,185 0,205 1118,1 

3 1 Q3 13 45 230 6 3,08 0,277 0,308 746,7 

Taula 9.24.-Curt circuit. 

� Quadre 4 

Línia 1 

Quadre Línia Nus 1 Nus 2 Longitut línia Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

4 1 Q4 1 5,24 230 6 3,08 0,032 0,036 6406,2 

4 1 Q4 4 17,89 230 6 3,08 0,110 0,123 1876,5 

4 1 Q4 10 16 230 6 3,08 0,098 0,110 2098,1 

4 1 Q4 14 22,73 230 6 3,08 0,140 0,156 1476,8 

Taula 9.25.-Curt circuit. 
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� Quadre 5 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

5 1 Q5 1 25 230 6 3,08 0,154 0,171 1342,8 

5 1 Q5 5 47,6 230 6 3,08 0,293 0,326 705,5 

Taula 9.26.-Curt circuit.  

� Quadre 6 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

6 1 Q6 1 50 230 6 3,08 0,308 0,343 671,5 

6 1 Q6 14 62 230 6 3,08 0,381 0,425 541,4 

6 1 Q6 15 62 230 6 3,08 0,381 0,425 541,4 

Taula 9.27.-Curt circuit.  

� Quadre 6 

Línia 2 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

6 2 Q6 2 20 230 6 3,08 0,123 0,137 1678,8 

Taula 9.28.-Curt circuit. 
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� Quadre 6 

Línia 3 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

6 3 Q6 22 10 230 6 3,08 0,062 0,069 3356,8 

Taula 9.29.-Curt circuit.  

� Quadre 7 

Línia 1 

Quadre Línia  Nus 1 Nus 2 Longitut línia  Tensió Secció R R.Total Z.acum. Icc 

    (m) (V) (mm²) (Ω/Km) (Ω) (Ω) (A) 

7 1 Q7 1 25 230 6 3,08 0,154 0,171 1342,7 

Taula 9.30.-Curt circuit.  

5.2.1.- Sistema de terres. 

S´utilitzarà un sistema de terres amb un conductor nu de coure de 35mm² i piques de 2m de longitut.La 
resistència de la xarxa de terres (Rt) vindrà donada per la combinació de les resistències en paral.lel del 
conductor de coure de 35mm² i les piques de 2 metres de longitut. 

        ϕ 

Rt = 2 -------- 

         L 

             Equació 9.5.-Resistència de terra.  

On: 

Rt – resistència del terra. (Ω) 

ϕ – resistivitat del terreny. (Ωm) 

L – longitut del conductor de coure. (m) 
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●Piques de connexió a terra:  

            ϕ 

Rp =    ---------- 

               N* Lp 

             Equació 9.6.-Resistència de les piques .  

On: 

Rp – resistència de les piques. (Ω) 

ϕ – resistivitat del terreny. (Ωm) 

L – longitut de les piques. (m) 

N – nombre de piques. 

●Dades establertes 

Resistivitat del terreny → 150 Ωm 

Nombre de piques        → 213 

 

●Quadre 1 

150 

   Rt = 2  ·  ----------- = 0,2286 Ω 

1312,13 

 

150 

Rp =    ----------- = 1,27 Ω 

2 · 59 

●Quadre 2 

150 

     Rt = 2  ·  ----------- =  0,5498 Ω 

545,64 
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150 

  Rp =    ----------- =  4,16 Ω 

2 · 18 

●Quadre 3 

150 

   Rt = 2  ·  ----------- = 0,6049 Ω 

495,88 

 

150 

   Rp =    ----------- =  4,41 Ω 

2 · 17 

 
●Quadre 4 

150 

   Rt = 2  ·  ----------- = 0,5573 Ω 

538,29 

 

150 

Rp =    ----------- =   3,41 Ω 

2 · 22 

●Quadre 5 

150 

     Rt = 2  ·  ----------- =   0,6158 Ω 

487,1 
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150 

     Rp =    ----------- =     3,95 Ω 

2 · 19 

●Quadre 6 

150 

   Rt = 2  ·  ----------- =   0,322 Ω 

930,5 

 

150 

       Rp =    ----------- =   1,339  Ω 

2 · 56 

 

 

 

●Quadre 7 

150 

     Rt = 2  ·  ----------- =  0,5504  Ω 

545 

 

150 

     Rp =    ----------- =    3,95 Ω 

2 · 19 

 

Rt1 = 0,19 Ω ; Rt2 = 0,48 Ω ; Rt3 = 0,53 Ω ; Rt4 = 0,48 Ω ; Rt5 = 0,53 Ω ; Rt6 = 0,48 Ω ; Rt7 = 0,47 

Totes les resistències totals de posta a terra compleixen la norma de no sobrepasar els 30Ω segons ITC-
BT-09. 
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6.2.1.- Distribució de potències i lluminàries als quadres de comandament. 

Pel que fa als càlculs s´ha considerat segons ITC-BT-09 la potència aparent mínima en VA  1,8 vegades 
la potència en watts de les làmpades o tubs de descàrrega. 

 
 

Quadre Línia Lluminària 
utilitzada 

Potència 
lluminària(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cosφ Potència 

(W) 

L1 SM500-RT Vsap 100W 23 2300 

L2 SM500-RT Vsap 100W 23 2300 

 

1 

L3 Denver.Bollard Fluorescent.26W 16 

 

400 

 

0,9 

416 

Taula 9.31.-Característiques de l´enllumenat públic  Q1. 

 
 

Quadre 1 Potència Total  (L1+L2+L3) = 5,016kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 9,03kW 

 

Quadre Línia Lluminària 
utilitzada 

Potència 
lluminària(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cosφ Potència 

(W) 

2 L1 SM500-RT Vsap 100W 18 400 0,9 1800 

Taula 9.32.-Característiques de l´enllumenat públic  Q2. 

 

 

Quadre 2 Potència Total  (L1) = 1,8kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 3,24kW 

 

Quadre Línia Lluminària 
utilitzada 

Potència 
lluminària(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cosφ Potència 

(W) 

3 L1 JCH-250/GC Vsap 70W 17 400 0,9 1190 

Taula 9.33.-Característiques de l´enllumenat públic  Q3. 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 299 - 
 

 

 

Quadre 3 Potència Total  (L1) = 1,19kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 2,14kW 

 

Quadre Línia Lluminària 
utilitzada 

Potència 
lluminària(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cosφ Potència 

(W) 

4 L1 JCH-250/GC Vsap 70W 22 400 0,9 1540 

Taula 9.34.-Característiques de l´enllumenat públic  Q4. 

 
 

Quadre 4 Potència Total  (L1) = 1,54kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 2,77kW 

 

Quadre Línia Lluminària 
utilitzada 

Potència 
lluminària(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cosφ Potència 

(W) 

5 L1 QSA-5 

D.Bollard 

Vm 125W 

Fluoresc.26W 

13 

6 

400 0,9 1781W 

Taula 9.35.-Característiques de l´enllumenat públic  Q5. 

 
 

Quadre 5 Potència Total  (L1) = 1,781kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 3,2kW 
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Quadre Línia Lluminària Potència 
lluminària 

(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cos φ Potència 

(W) 

L1 JCH-250/GC 

SM500-RT 

 

Vsap 70W 

Vsap 100W 

 

17 

11 

 

400 0,9 

L2 TOP-604/A Vm 400W 12 400 0,9 

 

 

6 

L3 D.Bollard Fluoresc.26W 16 400 0,9 

 

 

7506 

Taula 9.36.-Característiques de l´enllumenat públic  Q6. 

 

Quadre 6 Potència Total  (L1+L2+L3) = 7,506kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 13,51kW 

 
 
 

Quadre Línia Lluminària 
utilitzada 

Potència 
lluminària(W) 

NºLluminàries Tensió 

(V) 

Cosφ Potència 

(W) 

7 L1 JCH-250/GC 

QSA-5 

Vsap 70W 

Vm 125W 

5 

14 

400 0,9 2100W 

Taula 9.37.-Característiques de l´enllumenat públic  Q7. 

 
 

Quadre 7 Potència Total  (L1) = 2,1kW 

 

●Potència demandada = Potència instal.lada x 1,8 = 3,78kW 
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7.2.1.- Estudi lumínic dels carrers. 

 

91.1.2.- Il.luminació carrer Passarell. 

Carrer Passarell. 

Il.luminància: 

 

 
 

 
 

Pla de treball: 

 

 
 

 
 

Lluminància: 
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Vistes en 2D: 

•Planta 

 

 

 

•Frontal 

 

 

•Lateral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistes en 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 - 

Posició Y (1era columna) (m) 0.30 - 

Alçada de la lluminària (m) 4 - 

Nombre de columnes 3 - 

Interdistància (m) 20 - 

Dimensions braç (m) 0 - 

Inclinació de la lluminària (º) 0 - 

Rotació del braç (º) 90 - 

Inclinació lateral (º) 0 - 

Factor de conservació (%) 80 - 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF - 

Taula 9.38.-Característiques de les lluminàries uti litzada al c/Passarell.  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 304 - 
 

 

 

92.1.2.- Il.luminació carrer Pol (parcel.les A i B)  

També aplicable al carrer Ferrerons parcel.la E. 

 
 

Il.luminància: 

 
 

 
 

Pla de treball: 

 
 

 

Lluminància: 
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Vistes en 2D: 

•Planta 

 
 
 

•Frontal 

 

•Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

Vistes en 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 12.50 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 7.25 

Alçada de la lluminària (m) 4 4 

Nombre de columnes 9 8 

Interdistància (m) 25 25 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF SM-500-RT  Vsap-100W/EF 

Taula 9.39.-Característiques de les lluminàries uti litzada al c/Pol.  
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93.1.2.- Il.luminació carrer Molí Nou  (parcel.les A i B)  

Il.luminància: 

 

 
 

 
 

 

Pla de treball: 

 
 

 

Lluminància: 
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Vistes en 2D: 

•Planta 

 
 

•Frontal 

 
 

Vistes en 3D: 

 
 
 
 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 309 - 
 

 

 

LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 5.00 15 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 7.25 

Alçada de la lluminària (m) 4 4 

Nombre de columnes 2 1 

Interdistància (m) 20 20 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF SM-500-RT  Vsap-100W/EF 

Taula 9.40.-Característiques de les lluminàries uti litzada al c/Molí nou.  

 

94.1.2.- Il.luminació Rda de les Illes  (parcel.les B,C,E,H)  

 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 
 

 

Lluminància: 

 
 

 
 
 

Vistes en 2D: 

•Planta 

 
 

•Frontal 

 
 
Vistes en 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 10 

Posició Y (1era columna) (m) 1.75 14.25 

Alçada de la lluminària (m) 4 4 

Nombre de columnes 5 4 

Interdistància (m) 20 20 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF SM-500-RT  Vsap-100W/EF 

Taula 9.41.-Característiques de les lluminàries uti litzada a la Rda de les Illes.  

 

95.1.2.- Il.luminació carrer Tramuntana  (parcel.les C,D,F)  

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 
 

 
 

Lluminància: 

 

 
 

 
 
 

Vistes en 2D: 

•Planta 
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•Frontal 

 
 

Vistes en 3D: 

 
 
 
 
 

LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 12.50 

Posició Y (1era columna) (m) 1.75 8.25 

Alçada de la lluminària (m) 4 4 

Nombre de columnes 4 3 

Interdistància (m) 25 25 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF SM-500-RT  Vsap-100W/EF 

Taula 9.42.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c(Tramuntana.  
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96.1.2.- .Il.luminació carrer Collsuspina  (parcel.les D,F,G). 

 

També aplicable al carrer Joan d´Alòs parcel.les F i G 

 

Il.luminància: 

 

 
 

 
 

Pla de treball: 

 

 
 

 
 

Lluminància: 
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Vistes en 2D: 

•Planta 

 
 
 

•Frontal 

 

 

 
 

Vistes en 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 2.50 17.50 

Posició Y (1era columna) (m) 1.25 7.75 

Alçada de la lluminària (m) 4 4 

Nombre de columnes 3 2 

Interdistància (m) 30 30 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF SM-500-RT  Vsap-100W/EF 

Taula 9.43.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c(Collsuspina.  

 
 
 

97.1.2.- Il.luminació carrer Joan Maragall  (parcel.les E,H,K). 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 
 

 
 

Lluminància: 

 

 
 

 
 
 

Vistes en 2D: 

•Planta 

 
 
 

•Frontal 
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Vistes en 3D: 

 
 
 
 

LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 10 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 11.25 

Alçada de la lluminària (m) 4 4 

Nombre de columnes 6 5 

Interdistància (m) 20 20 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària SM-500-RT  Vsap-100W/EF SM-500-RT  Vsap-100W/EF 

Taula 9.44.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Joan Maragall.  

 

98.1.2.- .Il.luminació Rda de les Illes   (parcel.les F,I,G,J). 
 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 
 

 

Lluminància: 

 
 

 

Vistes 2D: 

Planta 
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Frontal 

 

Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 10 

Posició Y (1era columna) (m) 1.50 14.50 

Alçada de la lluminària (m) 6.645 6.645 

Nombre de columnes 5 4 

Interdistància (m) 25 25 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària JCH-250/GC / Vsap 70W/E JCH-250/GC / Vsap 70W/E 

Taula 9.45.-Característiques de les lluminàries uti litzades a la Rda de les Illes II.  
 
 

 

99.1.2.- .Il.luminació carrer Arbonés   (parcel.les H,I,J). 

El carrer de les Eres tindrà la mateixa distribució de lluminàries degut a les dimensions del carrer (voreres 
i calçada) i també degut a la zona a il.luminar (zona cèntrica amb vivendes). Només variarà el nombre de 
lluminàries.La avinguda Prat de la Riba també tindrà les mateixes característiques. 
 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 
 

Lluminància: 

 
 

 
 

Vistes 2D: 

Planta 

 

Frontal: 

 

 
 

Lateral: 
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Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 12.50 

Posició Y (1era columna) (m) 0.50 11.50 

Alçada de la lluminària (m) 6.645 6.645 

Nombre de columnes 6 5 

Interdistància (m) 25 25 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària JCH-250/GC / Vsap 70W/E JCH-250/GC / Vsap 70W/E 

Taula 9.46.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Arbonés.  
 

 

100.1.2.- .Il.luminació Camí Font   (parcel.les I , J). 

 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 
 

Lluminància: 

 
 

 

Vistes 2D: 

Planta 

 
 

Frontal: 
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Lateral: 

 

 

Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 13.25 

Posició Y (1era columna) (m) 1 12 

Alçada de la lluminària (m) 6.645 6.645 

Nombre de columnes 4 3 

Interdistància (m) 26.50 26.50 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària JCH-250/GC / Vsap 70W/E JCH-250/GC / Vsap 70W/E 

Taula 9.47.-Característiques de les lluminàries uti litzades al Camí Font.  
 

101.1.2.- .Il.luminació Camí Ral de Vic  (parcel.les J,L,M,N). 
 

Il.luminància: 

 

 
 

 
 
 

Pla de treball: 
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Lluminància: 

 
 

 
 

Vistes 2D: 

Planta 

 
 

Frontal: 

 

 

Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 15 

Posició Y (1era columna) (m) 0.50 11.50 

Alçada de la lluminària (m) 6.645 6.645 

Nombre de columnes 6 5 

Interdistància (m) 30 30 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària JCH-250/GC / Vsap 70W/E JCH-250/GC / Vsap 70W/E 

Taula 9.48.-Característiques de les lluminàries uti litzades al Camí Ral de Vic.  
 

102.1.2.- Il.luminació carrer Pol   (parcel.les O,K,P,Q). 

Il.luminància: 

 

 
 
 

 
 

Pla de treball: 
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Lluminància: 

 

 
 

 

Vistes 2D: 

Planta 

 
 

Frontal: 

 

 
 

Lateral 
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Vista 3D: 

 

 
 
 

LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 - 

Posició Y (1era columna) (m) 7.50 - 

Alçada de la lluminària (m) 6.645 - 

Nombre de columnes 7 - 

Interdistància (m) 25 - 

Dimensions braç (m) 1.50 - 

Inclinació de la lluminària (º) 15 - 

Rotació del braç (º) 270 - 

Inclinació lateral (º) 0 - 

Factor de conservació (%) 80 - 

Tipus de lluminària JCH-250/GC / Vsap 70W/E - 

Taula 9.49.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Pol II.  
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103.1.2.- Il.luminació carrer Enric Morera   (parcel.les P,L,M,S,R). 

Il.luminància: 

 

 
 

 

Pla de treball: 

 

 

Lluminància: 

 
 

 
 

Vistes 2D: 

Planta 
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Frontal: 

 

 

Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 17.50 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 13.25 

Alçada de la lluminària (m) 8.145 8.145 

Nombre de columnes 5 4 

Interdistància (m) 35 35 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària QSA-5 / Vm 125W QSA-5 / Vm 125W 

Taula 9.50.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Enric Morera.  
 
 
 
 
 

104.1.2.- .Il.luminació carrer Joan Maragall   (parcel.les L,P). 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 
 

 

Lluminància: 

 
 

 

 

 

Vistes 2D: 

Planta 

 

Frontal: 
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Vista 3D: 

 
 

LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 5.00 18 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 11.25 

Alçada de la lluminària (m) 6.645 6.645 

Nombre de columnes 3 2 

Interdistància (m) 26 26 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària JCH-250/GC / Vsap 70W/E JCH-250/GC / Vsap 70W/E 

Taula 9.51.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Joan Maragall II.  

105.1.2.- Il.luminació carrer Torres i Bages   (parcel.les M,N ). 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 

 

Lluminància: 

 
 

 

Vistes 2D: 

Planta 

 

 
 
Frontal: 
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Vista 3D: 

 
 
 
 
 

LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 18.50 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 7.25 

Alçada de la lluminària (m) 8.145 8.145 

Nombre de columnes 3 2 

Interdistància (m) 37 37 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària QSA-5 / Vm 125W QSA-5 / Vm 125W 

Taula 9.52.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Torres i Bages.  

106.1.2.- .Il.luminació carrer Jaume Balmes   (parcel.les M,N,S,T ). 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 
 
 
 
 

 

 

Lluminància: 

 
 

 
 
 

Vistes 2D: 

Planta 
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Frontal: 

 
 
 
 

Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 18.50 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 7.25 

Alçada de la lluminària (m) 8.145 8.145 

Nombre de columnes 3 2 

Interdistància (m) 37 37 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària QSA-5 / Vm 125W QSA-5 / Vm 125W 

Taula 9.53.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Jaume Balmes II.  
 
 

107.1.2.- .Il.luminació carrer Joan Maragall  (parcel.les R,S ). 

108.1.2.- Il.luminància: 

 

 
 

V  
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Pla de treball: 

 

 

 
 
 

Lluminància: 
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Vistes 2D: 

Planta 

 
 
 

Frontal: 

 

 
Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 10 

Posició Y (1era columna) (m) 0.75 11.25 

Alçada de la lluminària (m) 8.145 8.145 

Nombre de columnes 3 2 

Interdistància (m) 20 20 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària QSA-5 / Vm 125W QSA-5 / Vm 125W 

 

Taula 9.54.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Joan Maragall III.  

109.1.2.- Il.luminació carrer Villarrubia   (parcel.les S,T ). 

 
 

Il.luminància: 
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Pla de treball: 

 

 
 
 

 

Lluminància: 
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Vistes 2D: 

Planta 

 

 

 

Frontal: 

 

 
 

Vista 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 12.50 

Posició Y (1era columna) (m) 1.75 12.25 

Alçada de la lluminària (m) 8.145 8.145 

Nombre de columnes 2 1 

Interdistància (m) 25 25 

Dimensions braç (m) 1.50 1.50 

Inclinació de la lluminària (º) 15 15 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària QSA-5 / Vm 125W QSA-5 / Vm 125W 

Taula 9.55.-Característiques de les lluminàries uti litzades al c/Vilarrubia.  

110.1.2.- .Il.luminació zones verdes  (parcel.les C,O,T ). 

 Pla de treball: 
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Vistes en 3D: 
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LLUMINARIES VORERA       A VORERA     B 

Posició X (1era columna) (m) 0.00 3 

Posició Y (1era columna) (m) 1.75 8.25 

Alçada de la lluminària (m) 0.75 0.75 

Nombre de columnes 3 2 

Interdistància (m) 6 6 

Dimensions braç (m) 0 0 

Inclinació de la lluminària (º) 0 0 

Rotació del braç (º) 90 270 

Inclinació lateral (º) 0 0 

Factor de conservació (%) 80 80 

Tipus de lluminària Denver Bollard 26W Denver Bollard 26W 

Taula 9.56.-Característiques de les lluminàries uti litzades a les zones verdes.  
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111.1.2.- Il.luminació zona esportiva  (pista de basquet 20x40metres). 

Zona esportiva  (pista de básquet de 40x20 metres) 
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PLEC DE CONDICIONS 
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1.- CONDICIONS GENERALS.  

 
1.1.- Descripció. 

Aquest projecte conté els següents documents : memòria descriptiva, memòria de càlculs, pressupost, plec 
de condicions, riscos laborables i plànols per aquest ordre. 

 

2.1.- Introducció. 

El present Plec de Condicions té per objecte definir al contratista l’abast del treball i l’execució 
qualitativa del mateix.L’abast del treball del Contratista inclou el diseny i preparació de tots els plànols, 
diagrames, especificacions, llista de materials i requisits per l’adquisició i instal.lació del treball. 

3.1.- Normes i reglaments. 

Totes les unitats d’obra es realitzaran complint les prescripcions indicades en els reglaments de Seguretat 
i Normes Tècniques d’obligat compliment per aquest tipus d’instal.lacions, tant en l’àmbit nacional, 
autonòmic com municipal, així com altres que s’estableixen com obligatòries per aquest projecte i que 
s’especifiquin en la Memòria Descriptiva del mateix.S’adaptaran, a més, les presents condicions 
particulars que complementaran les indicades pels reglaments i normes citades. 

4.1.- Materials. 

Tots els materials utilitzats seran de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les 
característiques indicades en el projecte i en les normatives tècniques generals.Tota especificación o 
característiques de materials que figurin en un sol dels documents del projecte és igualmente 
obligatòria.En el cas d’existir contradicció o omissió en els documents del projecte, el contratista tindrà 
l’obligació de posar-ho de manifest al director tècnic de l’obra, que serà el que decidirà sobre el 
particular. En cap cas podrà suplir la falta directamente sense autorització expressa.Un cop adjudicada 
definitivamente l’obra i abans d’iniciar-se aquesta, el contratista presentarà al director tècnic, els catàlegs, 
certificats de garantia o homologació dels materials que vagin a utilitzar-se. No podran utilitzar-se 
materials que no hagin estat acceptats pel director tècnic. 

5.1.- Execució de les obres. 

Començament. 

El Contratista donarà inici a l’obra en Termini que figuri en el contracte establert amb la propietat, o en el 
seu defecte als quinze dies de l’adjudicació definitiva o de la firma del contracte.El Contratista està 
obligat a notificar per escrit o personalmente en forma directa al Tècnic Director la data de començament 
dels treballs. 

Termini d’execució. 

L’obra s’executarà en el Termini que s’estipuli en el contracte subscrita mb la propietat o en el seu 
defecte en el que figuri en les condicions d’aquest plec.Quan el Contratista, d’acord amb algun dels 
extrems continguts en el present Plec de Condicions, o bé en el contracte establert amb la propietat, 
sol.liciti una inspecció per a poder realitzar algun treball ulterior que estigui condicionat per la 
mateixa, vindrà obligat a tenir preparada per a dita inspección, una quantitat d’obra que correspongui a 
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un ritme normal de treball.Quan el ritme de treball establert per Contratista, no sigui el normal, o bé a 
petició d’una de les parts, es podrà convenir una programación d’inspeccions obligatòries d’acord amb el 
pla d’obra. 

Llibre d’ordres. 

El contratista disposarà a l’obra d’un Llibre d’Ordres en el que s’escriuran les que el Tècnic Director 
estimi donar-li mitjançant l’encarregat o persona responsable, sense perjudici de les que doni per orificio 
quan ho cregui necessari i que tindrà l’obligació de firmar l’assabentat. 

Assajos i reconeixements. 

Quan el director tècnic ho cregui oportú, podrà encarregar l’analisi, assaig o comprobació dels materials, 
elements o instal.lacions, bé siguin en la fàbrica d’origen, laboratoris oficials o en la mateixa obra, segons 
es cregui més convenient, encara que aquests no estiguin indicats en el Plec de condicions.En cas de 
discrepància, els assajos o proves es realitzaran al laboratori oficial que el director tècnic d’obra 
designi.Les despeses ocasionals per aquestes proves i comprovacions aniran a càrrec del contratista. 

 
 Personal. 
 
El Contratista tindrà al davant de l’obra un encarregat amb autoritat sobre la resta del personal i 
amb coneixements suficientment acreditats com per a estar al davant de l’obra. 
L’enacrregat o cap d’obra rebrà, complirà i transmetrà les instruccions i ordres del director tècnic 
d’obra. 
El Contratista tindrà en l’obra el nombre i classe d’operaris que facin falta per portar a terme el 
volum de treball establert, els quals seran de reconeguda aptitut i sobrada experiència. 
El contratista estarà obligat a presentar llistes de cotització a la Seguretat Social i Assegurança 
d’Accidents, així com la póliza de l’Assegurança de Responsabilitat Civil, davant el supervisor 
nomenat per la propietat. 

6.1.- Desenvolupament i interpretació del projecte. 

Sempre i en qualsevol circumstància, el Contratista instalador efectuarà els treballs sota rigurosa 
observación i conformitat amb els plànols i càlculs efectuats amb anterioritat a la resta dels documents de 
l’instal.lació.L’interpretació tècnica dels documents del projecte correspon al director tècnic. El 
Contratista esta obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que es presenti 
durant l’execució de l’obra a causa del projecte o per circumstàncies alienes, sempre amb la suficiente 
antel.lació en funció de l’importància de l’assumpte.El Contratista es farà responsable de qualsevol error 
en l’execució motivat per l’omissió d’aquesta obligación i, en conseqüència, haurà de refer per compte 
propi els treballs que corresponguin a la correcte interpretació del projecte. 

El Contratista notificarà per escrit o personalment al director tècnic i amb suficient antel.lació, 
les dates en les que quedaran preparades per l’inspecció cadascuna de les parts de l’obra. 
 

De les unitats d’obra que hagin de quedar ocultes es prendran, amb antel.lació, les dades  precises per la 
seva mesura a efectes de liquidació i que seran subscrites pel director tècnic en cas d’ésser correctes. De 
no complir-se aquest requisit, la liquidació es realitazarà en base a les dades o criteris de mesura aportats 
pel director tècnic. 
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Per la realització del projecte es tindran en compte les prescripcions del vigent Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, normes UNE de règim intern de l’empresa, catàlegs corresponents i manuals. 

El treball que es realitzi, total o parcialment d’acord amb les condicions donades per la direcció de l’obra, 
no eximeix al contratista de la plena responsabilitat en qualsevol defecte que faci referència a la seguretat 
del servei, economia i instal.lació, duració i treballs que s’hagin pogut evitar.Les còpies dels plànols 
necessaris per a l’execució dels treballs, seran facilitades per la direcció, amb recàrrec al contratista. No 
s’entregaran originals per a que el contratista faci les còpies per compte propi.Al finalitzar l’obra, 
s’entregaran a la dirección de la mateixa els plànols dels treballs detallats, juntamente amb l’estat de les 
medicions definitives i la liquidació.L’intal.lació es realitzarà mitjançant personal especialitzat. 

El contratista podrà tenir quantes persones consideri oportunes per a la realització de l’instal.lació, 
presentant una relació de personal al seu servei en quan a categories professionals i situació del contracte 
amb el mateix. 

7.1.- Obres complementàries. 

El Contratista té l’obbligació de realitzar totes les obres complementàries que siguin indispensables per 
executar qualsevol de les unitats d’obra especificades en qualsevol dels docuemnts del projecte, encara 
que en aquest, no figurin explícitament mencionades dites obres complementàries. Tot això sense variació 
de l’import contractat. 

8.1.- Modificacions. 

Únicament es realitzaran les unitats d’obra reflexades en aquest Projecte. En el cas de modificació o 
ampliació de les mateixes, no es permetrà execució alguna, si no va aprovada pel supervisor d’obra, 
prèvia aprovació del pressupost que origina tal variació.Tots els encarregats de l’obra o subministradors 
de material que hagin estat contractats verbalment no tindran validesa fins que el contratista  rebi per 
escrit la confirmació dels mateixos per part de la direcció.El Contratista està obligat a realitzar les obres 
que s’encarreguin, resultat de modificacions del projecte, tant en augment com en disminució, sempre i 
quan l’import de les mateixes no alteri en +/- un 25% el valor contractual.La valoración de les 
modificacions es realitzarà d’acord amb els valors establerts en el pressupost encarregat pel contratista i 
que és pres com base del contracte.El director tècnic està facultat per introduir les modificacions que 
cregui oportunes en qualsevol unitat d’obra, durant la realització, sempre que es compleixin les 
condicions tècniques reflexades en el projecte i de tal manera que no varïi en valor  total de l’obra. 

9.1.- Obra defectuosa. 

Quan el Contratista trobi qualsevol unitat d’obra que no s’ajusta a l’establert en el projecte o en aquest 
Plec de Condicions, es consultarà al director tècnic que podrà aceptar-lo o denegar-lo segons el seu 
criteri.En cas d’acceptació, aquest fixarà el preu que cregui convenient d’acord a les diferències que 
s’estableixin, estant obligat el contratista a acceptar dita valoració.En cas de negació, es reconstruirà la 
part d’obra afectada a expendes del contratista  sense que sigui això motiu de reclamació alguna, tant 
econòmica com de Termini d’execució. 
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10.1.- Medis auxiliars. 

 

Correran a càrrec del contratista tots els medis i màquines auxiliars que siguin necessàries per l’execució 
de l’obra. En l’utilització de les mateixes serà obligat fer complir tots els reglaments de seguretat de 
treball vigents i utilitzar els mitjans de protecció adequats per part dels operaris. 

11.1.- Conservació de les obres. 

És obligatori per part del Contratista, la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins 
la data de la recepció definitiva per part de la propietat, corrent a càrrec del contratista les despeses 
derivades de tal raó. 

12.1.- Recepció de les obres. 

1.12.1.- Recepció provisional. 

Un cop acabades les obres, tindrà lloc la recepció provisional i per això es practicarà en aquestes un 
exhaustiu reconeixement  pel tècnic director i la propietat en presència del Contratista, aixecat acta i 
començant a correr des d’aquell dia el període de garantia troba en estat d’ésser admesa.De no ésser 
admesa es farà constar en acta i es donaran les instruccions al Contractista per a esmerar els defectes 
observats, fixant-se un Termini per això, expirant el qual el procedirà a un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional. 

2.12.1.- Període de Garantia 

Existirà un període de garantia de 12 mesos a partir de la recepció per part del propietari de l’instal.lació 
devant de qualsevol defecte tècnic que pugui presentar-se.Un cop s’hagi complert el període de garantia, 
quedarà a criteri de l’instal.lador l’atendre o no els requeriments que el comprador li formuli.En cap 
moment tindrà el venedor obligacióalguna davant de desperfectes o avaries ocassionades per l’ús 
incorrecte de les instal.lacions o per una manipulació inadecuada per part de personal no autoritzat.Si 
durant el període de garantia s’observa anomalies, l’instal.lador haurà d’esmenar-les per compte propi. 

3.12.1.- Recepció Definitiva. 

Les dues parts, Contractista i client, es comprometen des de la data de firma del contracte a portar a terme 
tot el que en el mateix s’estipula.Al realitzar el contracte el contractista queda compromès a facilitar a 
l’altra part tota la informació necessària per a l’instal.lació i bon funcionament de l’equip. Així mateix, 
aquest asumirá tota la responsabilitat sobre el que passi fins el moment de l’entrega de l’instal.lació.El 
projecte ja anunciat i descrit s’ha de complir de forma obligatòria, ja que per a la realització del mateix 
s’han complert les normes corresponents. De no ser així,l’enginyeren cap, deixarà de tenir responsabilitat 
alguna.El contratista és el responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
projecte i en el contracte. Com a conseqüencia de l’anterior, estarà obligat a la demolició de tot allò que 
estigui mal executat i a la seva reconstrucció correcte sense que serveixi d’excusa el que el tècnic hagi 
examinat i reconegut les obres.El Contratista és l´únic responsable de totes les desavinences que ells o el 
seu personal realitzin durant l’execució de les obres o operacions relacionades amb les mateixes. També 
és responsable dels accidents o danys que per errors, inexperiència o treball amb mètodes inadequats es 
produeixin a la propietat, veïns i tercers en general. 

El Contratista és l´únic responsable de l’incompliment de les disposicions vigents en materia laboral 
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respecte al seu personal. I per tant, dels accidents que puguin passar i dels drets que d’aquests es puguin 
derivar. 

13.1.- Pagaments. 

Tots els preus es consideren com fixes encara que durant el període d’execució sofreixin alteracions 
alguns dels elements que integren el preu de l’oferta.S’estableix que les instal.lacions de força, aigua i 
enllumenat corren a càrrec del contractista, pel que s’entén que:Els elements i documents a la seva 
disposició no presenten dificultats d’interpretació.El preu convingut està en justa correspondència amb el 
preu de l’obra. 

-Es renuncia a tota reglamentació posterior a la firma del contracte. 

2.- CONDICIONS ADMINISTRATIVES.  

14.1.- Contracte. 

El contracte es formalitzarà mitjançant document privat que podrà elevar-se a escritura pública a petició 
de qualsevol de les parts, corrent les despeses derivades d’aquesta acció per part del contractista. 
Comprendrà l’adquisició de tots els materials, transports, mà d’obra, medis auxiliars per l’execució de 
l’obra en el Termini estipulat, així com la reconstrucción de les unitats defectuoses, la realització de les 
obres complementàries i les derivades de les modificacions que es produeixin durant l’execució, aquestes 
darreres en els terminis previstos.La totalitat dels documents que composen el projecte tècnic de l’obra 
seran incorporats al contracte i tant el contractista com la propietat hauran de firma-los. 

15.1.- Rescissió del contracte. 

El Contractista podrà rescindir el contracte, en les casos que s’especifiquin en la LLei del Contracte de 
Treball, no sent d’abonament, en cap cas, quantitat superior al treball efectuat. 

 

L’incompliment sense causa justificada d’alguna de les condicions reflexades en aquesta documentació, 
donarà dret a la propietat a rescindir automáticamente la mateixa. Perdent, en tal cas, l’adjudicatari 
l’import íntegre de les quantitats retinoides fins la data de rescissió, sense perjudici de la responsabilitat 
de qualsevol altre tipus que pugui exigir-se l’adjudicatari per aquest incompliment. 

Es consideren causes justificades per la rescissió del contracte, les següents: 

 -Mort o incapacitació del Contractista. 

 -Fallida del contractista. 

 -Modificació del projecte, quan es produeixi una alteració de +/- el 25% del valor contractat. 

-Modificació de les unitats d’obra en un 40% superior a l’original. 

-La no inicialització de les obres en el Termini estipulat, quan siguin per causes alienes a la propietat. 

-L’incompliment de les condicions del contracte quan impliquen mala fe. 

-Finalització del Termini d’execució de l’obra sense que aquesta hagi finalitzat. 
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-Abandonament de l’obra sense causa justificada. 

-Subcontractar la totalitat o part de l’obra a tercers sense l’autorització del director tècnic de la propietat. 

16.1.- Concurs i adjudicación. 

El conjunt de les obres les realitzarà l’empresa escollida per concurs-subhasta.Les empreses seleccionades 
pel citat concurs hauran de presentar els seus proyectes en sobre lacrat, 30 dies després de la presentació 
del concurs, en el domicili del propietari.L’empresa escollida serà anunciada la setmana següent a la 
conclusió del Termini d’entrega. L’empresa serà escollida de mutu acord entre el propietari i el director 
d’obra, sense possible reclamació per part de les altres empreses concursants. 

17.1.- .Suspensió dels treballs. 

La direcció de l’obra podrà suspendre els treballs, exposant les raons que la porten a prendre tal decisió, 
en un Termini de vuit dies després de comunicada la raó al contractista.El contractista tindrà dret a 
percebre l’import de l’obra ja efectuada.Si la suspensió dels treballs durés més de dos mesos, tant la 
dirección de l’obra, com el contractista, tindran dret a la revisió i extinció del contracte. El contractista, 
per tant, podrà reclamar el treball ja efectuat, amb el seu pagament inclòs. 

18.1.- Timbrament de la factura. 

El timbrament de la factura i efecte, així com les despeses del negociat de la mateixa, correran a càrrec 
del contractista. 

3.- CONDICIONS FACULTATIVES.  

19.1.- Condicions generals. 

El present Plec de Condicions té per objecte definir al contractista l’abast del treball i l’execució del 
mateix. 

20.1.- Normes a seguir. 

El disseny de l’instal.lació estarà d’acord amb les exigències i recomenacions exposades en l’última 
edición dels següents codis: 

 

 -Reglament Electrònic de Baixa Tensió e Instruccions Complementàries. 

 -Normes UNE i DIN. 

 -Normativa ISO. 

 -Llei de prevenció de riscos laborals i els reglaments derivats d’aquesta. 

 -Prescripcions sobre la prevenció d’accidents. 

 -Llei sobre medis tècnics de treball 
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-Les indicades en el Present Plec de Condicions amb preferència a totes les normes i codis. 

El subministrador haurà d’informar-se sobre les particularitats locals. En el cas d’ampliació i/o 
modificació d’equips existents és el proveedor el responsable del funcionament global. 

Els materials emprats seran els especificats en el present projecte, en cas de substitució mitjançant d’un 
escrit exigint-se la documentació que justifiqui i acrediti el canvi. 

21.1.- Material i equipaments. 

Els equipaments subministrats estaran d’acord amb els requisits imposats per la classificació de la zona en 
la que s’instal.lin. Per això se seguiran les normes dictades pel Ministeri d’Indústria . 

4.- CONDICIONS ECONOMIQUES. 

Els subministres, treballs i serveis del present projecte detallats en la Memòria Descriptiva seran facturats 
i estipulats en la secció de pressupostos. Les tarifes allà establertes inclouen estudis, desenvolupaments, 
instal.lació i posada en marxa de tots els serveis ofertats en la Memòria Descriptiva. 

22.1.- Liquidacions. 

Acabada l’obra es procedirà a la liquidación final, que s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts al 
contracte.De les factures i sol.licituds de pagament a costa de l’obra ejecutada s’entregaran ejemplar pel 
contractista a la dirección de l’obra.La liquidació de qualsevol part de l’instal.lació ja acabada, serà 
presentada pel contractista per a la seva comprovació per part de la direcció d’obra en el termini de dues 
setmanes, contant des de la data de recepció. En cas de presentar-se la liquidació en el termini acordat, la 
direcció d’obra està facultada per ordenar a que es procedeixi a l’ajust de la mateixa.Junt amb les 
liquidacions s’enviaran quants documents siguin necessaris per la comprovació de les mateixes. 

23.1.- .Liquidació en cas de rescissió del contracte. 

Sempre que es rescindeixi elcontracte per causes anteriormente citades, o bé mitjançant mutu acord, 
s’abonaran al contractista les parts d’obra executables així com els materials utilitzats a peu d’obra, 
sempre que siguin necessaris per a la matreixa.Quan es rescindeixi el contracte, portarà implícitamente la 
retenció de la fiança, per a obtener les posibles despeses de conservació, el període de garantia i els 
derivats del manteniment fins a la data de la nova adjudicació. 

24.1.- Preus i condicions de pagament. 

  La forma de pagament serà la següent: 

  -20% a la comanda. 

  -40% a l’inspecció i acceptació dels equips. 

  -25% a l’acceptació del software de control 

  -15% a la posada en marxa de l’instal.lació. 

 

El pagament podria ésser modificat de mutu acord entre ambdues parts, apareixent expressament escrit 
en el contracte de compra-venta. 
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Els pagaments s´efectuaran mitjançant transferència bancària amb venciment a 60 dies data de factura. 

25.1.- Impostos 

Els gravamens a que es pugui trobar subjecte aquest Projecte repercutiran en la seva totalitat sobre el 
propietari del mateix, així com l’IVA, l’import del qual puja al 16% sobre el volum total del Projecte. 

26.1.- .Penalitzacions. 

Per retards en els terminis d’entrega de les obres, es podran establir taules de penalitzacions, les quanties i 
demores de les quals s’especifiquen en el contracte.El venedor estarà subjecte a una penalització del 1% 
del valor estipulat per setmana acumulada d’endarreriment a partir del venciment de la data prevista 
d’execució de l’obra. 

27.1.- Revisió de preus. 

Els preus ofertats no es revisaran des del moment de l’adjudicació, pel que pot considerar-se la signatura 
del contrac te com un pressupost tancat.Si per fluctuacions degudes a endarreriments justificats en el 
subministrament de materials o imprevistos laborals els preus sofreixin variació, serà objecte d’estudi per 
ambdues parts la revisió de pressupost i quan el contractista presenti justificació oficial.No obstant, si 
passant 6 mesos des del moment de la presentació del present projecte la realització del mateix no ha estat 
encara contractada, els preus podran sofrir les variacions que es considerin oportunes. 

28.1.- Fiança i Termini de garantia. 

En el contracte s’establirà la fiança, que el contractista haurà de depositar en garantia del compliment del 
mateix, o es convindrà una retenció sobre els pagaments realitzats a compte d’obra ejecutada. De no 
estipular-se la fiança en el contracte, s’entén que s’adoptarà com a garantia una retenció del 5% sobre els 
pagaments a compte, anteriorment citats.En el cas de que el contractista es negués a fer-ho pel seu 
compte, els treballs per a ultimar l’obra en les condicions establertes en la garantia, la propietat podrà 
ordenar d’executar-les a un tercer, abonant el seu importa mb recàrrec a la retenció o fiança, sense 
perjudici de les accions legals a que tingui dret la propietat si l’import de la fiança no fos suficiente.La 
fiança retinguda, s’abonarà al contractista en un termini no superior a 30 dies, un cop firmada l’acta de 
recepció definitiva de l’obra.Com a garantia de la bondat de l’obra, es descontarà al contractista en 
l’última liquidació, una quantitat per valor del 10% de l’import total de l’instal.lació.La retenció en 
concepte de garantia es podrà fer efectiva mitjançant un aval bancari, la tramitació i despeses del qual 
corresponen a càrrec del contractista. 

29.1.- Clàusules financeres. 

L’instal.lador es farà càrrec de totes les despeses d’embalatge i transport dels materials necessaris per a 
dur a terme el projecte fins el lloc on es trobi localitzada l’instal.lació. Si els materials transportats 
patissin desperfectes serà l’instal.lador el responsable.Durant el període de garantia, la totalitat de les 
despeses originades per reparacions haurà d’atendre-les el venedor, excepte les despeses de desplaçament 
que correran a càrrec del propietari.Les tarifes acordades comprenen salaris i beneficis, càrregues socials, 
dietes, assegurances i amortitzacions de l’utillatge personal en jornades de treball de 8 hores diàries de 
dilluns a divendres. A partir de les 8 hores diàries de dilluns a divendres l’augment serà del 40% sobre la 
tarifa base. Si les jornades de treball s’abstenen a les nits (de 22 a 6 hores), dissabtes, diumenges i festius 
serà del 75% 
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5.- CONDICIONS TECNIQUES. 

30.1.- Objecte. 

L’objecte d’aquest apartat és detallar al contractista les característiques tècniques que s’exigeixen als 
elements per a la realització de l’equip de control, en aquells casos en els que no s’hagi especificat en un 
model concret pels mateixos.Les condicions detalladesa continuació s’hauran de tenir en compte durant el 
muntatge i instal.lació dels equips, així com en les posteriors comprovacions.El treball elèctric consistirà 
en l’instal.lació elèctrica completa de força, iluminación i terra. El treball del contractista inclou el 
disseny i preparació de tots els plànols, els diagrames, les especificacions, les llistes de material i els 
requisits per l’instal.lació. 

31.1.- Obres a realitzar. 

Es realitzaran totes les modificacions necessàries per la bon funcionament de la nova instal.lació. Totes 
les modificacions es realitzaran segons la Memòria Descriptiva i quedaran reflexades en la col.locació de 
Plànols. 

32.1.- Descripció del sistema. 

El dispositiu objecte d’aquest projecte és l´electrificació en mitja  tensió i baixa tensió d´un pla de 90000 
metres quadrats de superfície. També s´inclou l´enllumenat públic de l´unitat d´actuació municipal. 

33.1.- Tipus de protecció. 

La norma DIN 40050 estableixel tipus de protecció IP de l’aparamenta. La protecció exigida en aquest 
projecte serà la IP 65, que protegeix del pols, aigua i condicions ambientals de servei. 

1.33.1.- Tipus aïllament. 

El tipus d’aïllament exigit serà el C, que comprèn aparells que s’utilitzen especialment en indústria de tot 
tipus, el magatzem, màquines, etc. En el cas d’un grau de humitat elevat o de pols, és necessari proveir un 
embolcall apropiat de l’aparamenta.  

2.33.1.- Proteccions contra descàrregues elèctriques. 

La norma DIN 57106 apartat 100/UDE 0106, indica les disposicions generals pel compliment de les 
normes de seguretat de l’aparamenta elèctrica i la sea disposició en equips. 

Aquestes mesures protegeixen contra contactes directes a les persones , per tant són d’obligat 
compliment. 

3.33.1.- Protecció contra contactes indirectes. 

Com a protecció contra contactes indirectes, disposarem el que el RBT obliga en aquest sentit, per tant es 
prendran mesures de protecció per desconnexió, per evitar que es mantingui una tensió de contacte 
perillosa, més enllà d’un temps preestablert. 

4.33.1.- Protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues. 

Les normes obliguen a desposar d’elements que protegeixin contra curtcircuits i sobrecàrregues. Per tant, 
en tots els circuits elèctrics del projecte disposarem de magnetotèrmics que protegeixin contra 
sobrecàrregues (amb retard tèrmic) I curtcircuits (acció ràpida). A més cada motor anirà protegit 
individualmente, així com podrem desposar de PIAs per separar circuits. El magnetotèrmic desposa en 
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cada fase d’un relé tèrmic, per la protecció de sobrecàrregues i un relé instantani per curtcircuits. Són 
aparells autoprotegits i no necessiten fusible d’entrada, tenen un alt poder de tall i una elevada seguretat 
contra soldadura de contacte en cas de curt circuit. 

5.33.1.- Condicions de sel.lectivitat. 

Els dispositius de protecció contra sobreintensitat, en cas d’avaria de l’instal.lació, han de tallar en un 
temps el més breu possible, només el curt circuit establert.Les puntes d’intensitat usuals de servei, com 
l’arranc de motors, no produiran talls ni desconnexions. En cas que falli un dispositiu de protecció, 
s’haurà de desconnectar el dispositiu de protecció inmediatament anterior. 

34.1.- Condicions dels conductors. 

Seran conductors de forma unipolar o tetrapolar, segons les necessitats. Seran d´alumini i de  coure i 
compliran les característiques i la qualitat indicades en la norma UNE 21029.Els conductors que formen 
part de la xarxa de distribució d’energia seran del tipus homologat per la companyia distribuidora. En la 
recepció no s’admetran conductors que no vagin en bobines o que tinguin desperfectes superficials. En les 
bobines figurarà el nom del fabricant, tipus de cable i secció. En el cable hi haurà marcat sobre la coberta 
exterior el nom del fabricant, les sigles d’identificació del tipus d’aïllament i coberta, la tensió nominal, el 
nombre de cables, la secció, el material conductor i el nombre de referència de la homologació otorgada 
per l’empresa distribuïdora d’energia. 

 Les condicions elèctriques dels cables seran les següents: 

 -La densitat màxima de corrent admissible serà especificada pel fabricant dels cables. 

 -Les baixades de tensió mínimes seran les següents: 

  -En bornes de motors, el 3% de la tensió nominal del motor a plena càrrega i el 20% 
durant l’arranc. 

  -En il.luminació el 3% de la tensió nominal. 

 -La secció mínima dels conductors serà l’especificada en el projecte per i l.luminació i 
comandament ( 6 mm²) 

 -S’utilitzaran cables de coure multicolor amb aïllament de PVC o politilè reticulat. 

  

1.34.1.- Instal.lació dels cables. 

Totes les connexions hauran d’estar enbornades. Les connexions de soldadura no són admisibles. Totes 
les extremitats dels conductors aniran previstes de terminals de connexió (connexió premsada).Els 
conductors no hauran de derivar-se en les bornes dels apareéis, per tal efecte estan les regletes.Els cables 
hauran d’identificar-se de forma convenient. Aquesta identificaciuó s’efectuarà en les regletes cada 10 
metres en totes les entrades i sortides de tub si es precisés, així com en totes les connexions. Els cables 
s’instal.laran de forma que quedin tensos. 

2.34.1.- Instal.lació de cables sota tub. 

En el cas d’haver-se de fer instal.lació de cables encastats a parets i sostres, aquesta es farà amb tubs de 
plàstic flexible. Amb el traçat per les parets perpendicular o paral.lel al terra, i al sostre, paral.lel o 
perpendicular a les partes.Queda prohibit el traçat oblicu.La suma total dels colzes en un mateix traçat 
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no podrà ésser superior a 270º.Si en el recorregut es necessites més de 270º, es subdividirà mitjançant 
caixes de tir.No es pot instal.lar cap tub aixafat o deformat. El contractista utilitzarà totes les precaucions 
possibles per evitar l’entrada de brossa o pols al tub, als accessoris i/o a les caixes durant l’instal.lació.Els 
tubs es col.locaran de tal forma que assegurin una innaccessibilitat als conductors o cables en tot el seu 
recorregut.Es procurarà que l’emplaçament de les sortides afavoreixi els accesos de caixes.  

3.34.1.- Caixes de protecció. 

Les caixes de protecció per instal.lacions seran de plàstic rígid tenint tapadores fixades amb cargols.Els 
cables tindran terminals per la connexió o derivació dels mateixos, no permetent-se derivar el cable amb 
connexions de cua de gat o similars. Els cables connectaran als equips o a les caixes mitjançant 
prensaestopes metàl.lics galvanitzats. 

35.1.- Connexió a terra. 

El general es disposirà d’una xarxa de terra al voltant de les unitats de procés, les estructures, els quadres 
elèctrics i altres instal.lacions de carácter elèctric que hi hagués. Aquesta xarxa constarà d’un anell 
principal, del que es derivaran totes les connexions cap als equips, les estructures, etc, i una sèrie 
d’embarrats per la comprovació i mesura de la resistència.El cable de posta a terra serà de coure i amb 
una secció mínima de 16 mm2 en la línia principal de terraS´utilitzarà un sistema TT on les masses dels 
aparells i el neutre es connectaran directament a terra.Totes les parts metàl.liques de l’equip elèctric, com 
són motors, transformadors, quadres, aparells,etc. que estiguin normalment sotmesos a tensió, es 
connectaran a la xarxa de terra.Els conductors es connectaran a terra per diferents punts del seu 
recorregut, que es definiran durant l’obra. Els aparells d’il.luminació, les caixes metàl.liques, etc,…es 
connectaran a terra.Serà necessari col.locar electrodes de posta a terra connectats a l’anell principal de 
forma que el valor màxim de la resistència a terra no sigui superior al mínim establert pel reglament 
electrotècnic de baixa tensió.Les piques de posta a terra seran d’acer recobert de coure, i tindran uina 
longitud de 2m. La resistència del conjunt de piques al terreny no sobrepassarà el límit establert en 
l’anterior apartat. 

36.1.- Unitats d’obra civil. 

Paviments 

Abans de procedir a l’estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa base, es comprovarà 
amb especial atenció la qualitat dels treballs de refi i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d’humitat del material i de la superfície de base seran 
els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

Asfàltics 

Les barreges asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat facultatiu, i la seva 
qualitat, característiques i condicions s’ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra 
de mescles bituminoses, així com les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Compliran, en tot 
moment, les especificacions de la normativa vigent.Es mesuraran i abonaran per tones (Tn), calculades a 
partir dels metres quadrats(m2) de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la 
densitat real obtinguda als assaigs.Els preus inclouran l’execució dels regs d’imprimació i adherència, I 
de tota l’obra de pavimentació, inclús el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials(àrids, 
lligants, filler i possibles additius). 

 

Altres paviments 
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Quant a les especificacions dels materialsa emprar, les dossificacions dels mateixos, l’equip necessari per 
a l’execució de les obres, la forma d’executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, paviments de formigó, s’estarà en tot 
moment, a allò que desposa la normativa vigent, llevat dels lligams, que es consideren sempre inclusos a 
la unitat d’obra definida. 

37.1.- Moviment de terres. 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per 
a l’execució de l’obra. 

 Aquestes operacions seran: 

  Neteja del terreny. 

  Explanacions, desmunts i buixardats. 

  Replens i terraplens. 

  Excavació de rases i pous. 

  Transport de terres a l´abocador. 

  Replanteig definitiu. 

Es considerarà inclusa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d’edificació a enderrocar que 
aparegui. 

Neteja del terreny 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, 
malesa,brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. La seva execució inclou les 
operacions següents: 

 -Excavació del material objecte de l’esbrossada. 

 -Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. 

Tot això estarà realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 

Execució de l’obra 

Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries pera conseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d’acord amb el que, sobre el particular, 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar 
intactes. Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es 
procurarà que els que s´han d’aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 
necessari evitar danys a d’altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructura pròximes, els 
arbres s’aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
mitjà els treballs corresponents s’ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les 
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obres. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran 
en trossos adequats i finalment s’emmagatzamaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3m, si ho permet el tronc. Els 
treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres.La marca de propietat o punt de refència de dades topogràfiques de qualsevol classe 
serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d’alguna altra manera la seva 
situació o aprovat el desplaçament. 

Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. El concepte de metre quadrat 
(m2)d’esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i replens 
motivats per existència de sòls inadequats que, a perjudici del director de les obres, sigui necessari 
eliminar per  poder endegar els treballs de fonamentació. Es considerarà que abans de presentar l’oferta 
econòmica, el contractista haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s’ha de 
construir, i que haurà inclòs en el preu de l’oferta tots els treballs de preparació, que s’abonaran al preu 
únic definit al quadre de preus núm 1 i que en cap cas podran ésser objecte d’increment del preu del 
contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que 
la seva inexactitut no pot ésser objecte de reclamació. 

Mesurament i abonament 

El mesuarment i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats I preparats. El preu 
inclou la càrrega I transport a l’abocador dels materials I totes les operacions esmentades en l’apartat 
precedent i definides en el quadre de preus núm1. Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà 
excavar la capa de terra vegetal.Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplagaran en les 
zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser utilitzades per a formació de zones verdes. El 
transport a l’abocador o al  intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte. 

Explanacions, desmenuts i buixardats 

Definicions: Explanació és el conjunt d’operacions de desmenut o replè necessàries per a nivellar les 
zones on hauran d’asseure`s les construcions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o 
definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d’utilització. Desmenut és 
l’operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d’obra. Buidat 
és l’excavació delimitada per unes mides definides com soterrani, garatges, dispòsits o altres 
utilitzacionsSi durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’executaran els treballs que ordeni la direcció de les obres, i es consideraran inclosos en els preus 
d’excavació. Si a judici del director de les obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, 
es transportararn a l’abocador, no sent possible que un increment de distància en el transport sigui motiu 
de sobre-preu. El director de les obres, podrà autoritzar el fet d’abocar materials a determinades zones 
baixes de les parcel.les, assumint el contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació 
sense reclamar compensació econòmica de cap mena. El replè de parcel.les definit en cap cas podrà 
superar les cotes de les voreres més pròximes. La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o 
rectificació dels talussos de zones damunt, així com el seu refinat i l’execució de cunetes provisionals o 
definitives. Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada, compactada i totalmente preparada per a endegar les obres, estaran inclusos en el 
preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el 
director de les obres podrà ordenar una excavació adicional, que serà mesuara i abonada mitjançant el 
mateix preu definit per a totes les excavacions. Les excavacions es consideraran no classificades i es 
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definiexen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L’excavació especial de talussos en roca, 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realmente excavats, mesurats per diferència entre perfil 
pres abans i després dels treballs. No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les 
seccions que previament s’hagin fixat en aquest projecte. Per a l’efecte dels mesuraments de moviment de 
terra, s’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal 
com es trobi on s’hagi d’excavar. S’entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres 
després d’executables i consolidades, segons el que es preveu es aquestes condicions. En tots els casos els 
buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels desprendiments o per 
qualsevol motiu, s’hauran d’omplir amb el mateix tipus de material, sense que el contractista rebi per això 
cap quantitat adicional, així com la realització del buixardat, sense increment de cost. En cas de dubte 
sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el contractista s’atindrà al que decideixi el 
facultatiu director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del pressupost, figuri en els 
pressupostos parcials del Projecte. S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les 
operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: instal.lacions, 
subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, subministrament d’aigües, ventilación 
utilització de tot tipus de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc,.així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. Si el contractista amb l’aprovació de la 
propietat, executés menor volum d’excavació que al que hauria de resultar de les prescripcions fixades, 
solament es considerarà d’abonament el volum realment executat. En cas de trobar-se fonaments enterrats 
o altres construccions, es considerarà que s’inclouen en el concepte ampli d’excavació en tot tipus de 
terreny objecte del preu definitiu. 

Buixardats 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d’aconseguir 
l’acabat geomètric de tota l’explanació, desmunt, buidat o replè. Es comprovaran i rectificaran les 
alineacions i rasants, així com l’amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmunts i 
terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament 
de talussos. Les operacions de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per 
indicar-se expressament en el present Plec. 

Replens i Terraplens 

Replens i terraplens són les masses de terra o d’altres materials amb els que s’omplen i compacten uns 
forats, es fan talussos, s’anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

Les diferents capes o zones que els composen són: 

 Fonament:Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

 Nucli:Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 

 Coronació:Capa superior amb un gruix de 50 cm. 

 

L’equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les 
característiques del material a compactar en el tipus d’obra. El contractista podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l’autorització del facultatiu director, que solament la concedirà quan amb 
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l’equip proposat pel contractista obtingui la compactació requerida, almenys del mateix grau, que amb 
l’equip proposat pel facultatiu encarregat. El fonament del replè es prepararà de forma adecuada per a 
suprimir les superficies de discontinu tan evitables. A continuación s’estendrà el material a base de 
tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en 
tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformesi  si no ho són, s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans 
adequats per això. No s’entendrà cap tongasa mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel facultatiu encarregat. 
Quan la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent. 

Mesuramet i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en els  perfils definitius, 
mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. Si el material a utilitzar és, en 
algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El director de les obres 
podrà autoritzar l’excavació de préstecs en parcel.les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel.les 
per sota de les cotes de les voreres més pròximes. Quan sigui necessari obtener els materials per a formar 
terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, càrrega, 
transport a qualsevol distància i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalmente acabada la unitat 
del terraplè. El Contactista haurà de localitzar les zones de préstec, obtener els permisos i llicències que 
siguin necessàries i, abans de començar les excavacins, haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl, és suficient. La necessitat d’emprar són 
seleccionats serà a criteri del director de les obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a 
l’únic preu de replè. 

Excavació de rases i pous. 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d’obrir les rases 
definifides per a l’execució del clavegueram, l’abastament d’aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. Les 
excavacions s’executaran d’acord amb els plànols de detall i les ordres de la direcció de les obres. Les 
excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca s’abonaran al preu únic definit 
d’excavació. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a 
trams que siguin necessàries i el transport de les terres a l’abocador a qualsevol distància. La direcció de 
les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per evitar les operacions 
d’apuntalament, però per metres cúbics excavats, d’acord amb el mesurament teòric dels plànols del 
Projecte. 

Excavació de Rases i Pous. 

La unita d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d’obrir les rases 
definitives per a l’execució del clavegueram, l’abastament d’aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. Les 
excavacions s’executaran d’acord amb els plànols de detall i les ordres de la direcció de les obres. Les 
excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca s’abonaran al preu únic definit 
d’excavació. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a 
trams que siguin necessàries i el transport de les terres a l’abocador a qualsevol distància. La direcció de 
les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d’apuntalament, però per metres cúbics excavats, d’acord amb el mesurament teòric dels Plànols del 
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Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, mà 
d’obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d’obres 
de desguàs per evitar l’entrada d’aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, 
els transports dels productes extrets al lloc d’ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i 
arranjaments de les àrees afectables. Serà d’aplicació, en l´excavació de rases i pous,l´advertit sobre els 
preus de les excavacions esmentades en l´article 2.4 del present plec. Quan durant els treballs d’excavació 
apareguin serveis existents, independentment d’haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs 
s’executaran inclòs amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal.lacions, completant-se 
l’excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc, o qualsevol altre servei que sigui precís descubrir, sense que el 
contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari 
executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, no serà causa de nova 
definición de preu. 

Transport de Terres a l’abocador 

Totes aquelles terres , així com els materials que la direcció facultativa declari indesitjables, els carregarà 
i el transportarà el contractista fins l’abocador. S’entén que en totes les partides anunacades resta inclusa 
la part proporcional de càrrega i transport a l’abocador dels materials indesitjables. 

Replanteig definitiu 

Definició: El replanteig definitiu és el conjunt d’operacions que són precises per traslladar al terreny les 
dades expresades en la Documentació Tècnica de l’Obra que s’ha de realitzar. El replanteig definitiu es 
farà en una o diverses vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en l’anivellació del terreny. El 
contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de estaques. També hi aportarà el personal necessari. El contractista vigilarà, 
conservarà i reexpondrá de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o 
modificació d’aquests elements.  

Acta de Replanteig: del resultat final del replanteig s’aixecarà una acta que signaran per triplicat el 
constructor, l’arquitecte director de les obres i el representant de la propietat, acordant l’inici de l’obra. El 
constructors tindran un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig, per 
a començar l’execució de les obres. 

38.1.- Fonaments 

Generalitats 

Definició:Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l’edificació al 
terreny de sustentació. 

Reconeixement general de sòls 

Amb anterioritat a l’execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació 
possible provinent de l’observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents 
d’aigua,etc. i prenent dades en generals de tot tipus de circumstàncies que puguin posteriormente facilitar 
i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

Resistència dels terrenys 
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L’arquitecte director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri adecuada, fixant també 
l’assentament màxim tolerable. 

Tipus de fonaments 

La direcció facultativa comprovarà els fonaments que es realitzin en la forma, amidament, dossificació i 
manera particular d’execució que indiquen els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, 
forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, 
ancoratges i encaixos s’ajustaran a les normens vigents. Els pous i rases tindran la forma i mesures 
fixades en els plànols d’obra. Abans de formigonar, el contractista comprovarà que les capes 
d’assentament del fonament estiguin perfectamente anivellades i netes, procedint a continuació a 
l’execució dels fonaments. 

39.1.- Acers 

Generalitats 

Condicions generals: L’acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i 
Execució de les Obres de Formigó EH-99. Qualitat: l’allargament repartit de trencament serà superior o 
igual a divuit (18) Graus, entenent per tal deformació unitària la que romangui, mesurada després de 
l’assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc(5) diàmetres de coll d’estricció i de més de 
tres (3) diàmetres del punt d’aplicació de la mordaza. El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a 
un milió vuit-cents mil quilograms per centrímetre quadrat (1.8.00.000K/cm2). El límit elàstic serà 
l’indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà de 5.100 K/cm2. En els acers d’esglaó de 
relaxament s´utilitzarà  com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent 
del dos per mil(0.2%). La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent 
(125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencam,ent el valor de 
l’ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. El valor del límit elàstic característic es determinarà 
prenent la mitja aritmètica dels “n/2” valors més baixos obtinguts en l’assaig de “n” provetes, prescindint 
del valor mig de la sèrie, si “n” fos imparell. S’ajustarà a l’article 600 del Plec General del març de 1975. 

Assaig 

Si el facultatiu director de l’obra o considera convenient, s’exigirà un certificat del laboratori oficial que 
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l’execució en obra de 
l’assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i Execució d’Obres de formigó EH-91. 

Mesurament i abonament 

S’abonaran pels quilograms (Kg) que resultin dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat 
presentats al facultatiu director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que figurin en el quadre de 
preus número 1. Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblegat i posta a l’obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustenatció, 
pèrdues per retalls, lligaments, soldaduras,etc. 

Malles, electrosoldadures d’acer especial 

Són malles de retícula cuadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corregudes, d’hacer 
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laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els punts d’encreuament per 
soldadura eléctrica. 

Mesurament i abonament 

S’abonaran per quilograms (Kg) que resultin dels plànols que abans de començar cada obra hagin estat 
presentats al facultatiu director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent que figuri en el quadre de 
preus número1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l’obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per 
retalls, lligaments, soldaduras, etc. 

Emmacats 

L’emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 

Mesurament i abonament 

S’abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la 
col.locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 

Lloses 

Les lloses són els fonaments d’aquells elements estructurals que necessitin tenir assentament uniformes o 
que siguin terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d’execució 
s’indica, en els plànols, el dimensionament i l’armat. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 
preparació, el subministrament i la col.locació del formigó, formació de juntes, etc. 

40.1.- Estructures 

1.40.1.- Estructures de formigó 

Formigó 

Tots els formigons compliran l’EH-91 considerant com a definició de resistència la d’aquesta instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i mig, i de tal 
manera que la consistència del formigó en cada barreja sigui uniforme. A més de les prescripcions de 
l’EH-91 es tindran en compte les següents:-L´ instal.lació de transport i posta a l’obra serà del tipus tal 
que el formigó no perdi capacitat no homogeneïtat. 

-No es podrà abocar lliurament el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centrímetres(1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

-Queda prohibit l’ús de canaleras o trompes del transport o la posta a l’obra del formigó sense 
l’autorització del facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l’aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se 
seguiran les prescripcions de l’EH-91. 

-La situació de les juntes de construcció serà fixada pel facultatiu director, de manera que compleixin 
les prescripcions de l’EH-91 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
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-Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

-Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per conseguir la bona unió del 
formigó fresca amb el que està endurit. 

-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 
mínim, durant els set primers dies es mantindran les superficies vistes contínuament humides, mitjançant 
el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorrra o arpillera, que es mantindran constantment humides. 

-La temperatura de l’aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint Graus (20ºC) a la del formigó, 
a fi d’evitar producció de babadures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de 
curat especial, a base de pel.lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per escrit, del 
facultatiu director. 

-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar-los-hi enlluits, que no podran ser en cap cas executats sense l’autorització en bones 
condicions d’aspecte seran a compte del contractista. 

La irregularitat màxima que s’admet en els paraments serà la següent: 

 -Parament vist:sis mil.limetres 

 -Parament ocult:vint-i-cinc mil.límetres. 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs s´utilitzaran provetes, que seran trencades al set o 
vint-i-vuit dies. S’efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de 
formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres.A les obres de formigó armat, es faran diariamente dues sèries 
de sis provetes cada una, per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de 
trencada, en cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. Les provetes s’amaçonaran de 
forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si pastas els vint-i-vuit 
dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d’un 20%, 
s’extrauran provetes de l’obra i si la seva resistència  és menor que l’ especificada, serà enderrocada. . Si 
la resistència de les provetes extretes és més gran que les de les provetes d’assaig, podrà acceptar-se 
l’obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobre-càrrega superior a un 50% de la 
de càlcul. Si no fos possible extreure provetes de l’obra i les d’assaig no donessin el 80% de les 
resistències especificades l’obra haurà d’enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d’assaig i les 
estretes de l’obra estés compresa entre el 80% i el 100% de l´especificada, el facultatiu director podrà 
rebre l’obra amb reserves, previ l’assaig de càrrega corresponent. Els motlles i encofrats seran de fusta 
que compleixi les condicions exigides a l’apartat corresponent, metàl.lics o d’altre material que reuneixi 
condicions d’eficàcia similars, a judici del facultatiu director. Tant les unions com les peces que 
constitueixen els encofrats, cintes i calçat, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, 
amb la marxa del formigó prevista, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm.(cinc 
mil.limetres). Tant les superfíciers dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per facilitar 
l’encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. Els encofrats de fusta s’humitejaran 
abans del formigonat i es netejaran, especialmente els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar 
aquesta tasca. Les juntes entre les diferents taules, hauran de perpetre l’entumiment per l´humitat del reg 
o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. Es disposarà l’encofrat a 
les bigues i forjats amb la necesaria contra-fletxa perquè , un cop desencofrada i carretada la peça de 
formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials 
d’encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar 
l’eficàcia d’aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties. 
S’inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. El preu del formigó inclourà els 
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possibles additius que la direcció d’obres estimi necessari i també la possible necessitat d’emprar ciments 
especials, segons criteri de la direcció (ciment P.A.S, blanc, etc). El preu dels encofrats podrà anar 
independent dels preus del formigó, si així s’estipula. El mesurament es realitzarà per metres quadrats 
(m2) realment col.locats. Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà 
d’obra necesaria per a llur col.locació, així com la resta d’operacions materials necessàries. S’entén que 
quedaran inclusos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d’accessoris de l’encofrat, com les juntes 
entre murs o altres elements que a judici del director de les obres siguin necessaris per a obtener un 
correcte acabat. El formigó armat s’abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d’obra menys l’encofrat i les armadures, així com la seva 
col.locació que s’abonarà el preu del Kg d’acer col.locat. Les baslides, cimbres, execució de juntes, 
operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la direcció de les obres,, per l’execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detalls resultants 
del replanteig de les obres i s’abonaran per metres cúbics. 

Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica. 

Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del 
facultatiu director, per tant, en cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica executats pel 
contratista, pel seu compte, sense tenir autorització del facultatiu director. Per l’abonament dels 
increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà 
necessari que previamente hagi estat ordenada la seva execució pel facultatiu director, per escrit en el que 
consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista estarà 
obligat a exigir previamente a l’execució de cada part d’obra. La definició exacte d’aquelles dimensions 
que ho estan. 

Armadures 

Les armadures es col.locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d’acord 
amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l’encofrat, de manera que no puguin 
experimentar moviments durant l’abocada i la compactació del formigó i a fi d’evitar coqueres. En 
bigues, i elements similars, les barres hauran d’anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la 
zona del colze. Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la 
utilització simultània d’acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d’un 
mateix element, dos tipus diferents d’acers, un per l’armadura principal i l’altre pels estreps. Els cèrcols o 
estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-
se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. S’haurà d’acomplir la Instrucció EH-99 en tot 
el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic,etc.) 

41.1.- Estructures 

Estructures metàl.liques. 

 



                                                                                                                           

 _______________________________________________________________________ 
Electrificació d´una unitat d´actuació municipal  

                                                                                  

Memòria__________________________________________________________Pàgina 373 - 
 

 

 

Definició: Es defineix com estructura metàl.lica d’hacer, els elements d’aquest material que formen la 
part sustentable de l’edificació. 

 

La forma  i dimensions de l’estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar 
són els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. Tots els productes 
laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. El contractista 
haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d’obra. Les unions, qualsevol que 
sigui el seu tipus, es realitzaran d’acord amb les indicacions del Projecte, direcció facultativa i normativa 
vigent. Abans del muntatge de l’estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d’aquesta 
que hauran de restar ocultes. Es col.locaran plaques de suport sobre els matissos de fàbrica de formigó, 
que s’immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. Tots els elements de 
l’estructura es protegiran  contra els fenòmens d’oxidació i corrosió. No s’efectuarà la imprimació fins 
que llur execució hagi estat autoritzada pel director de l´obra, després d’haver realitzat la inspecció de les 
superficies que calgui soldar, mentre no s’hagi executat la unió. S’adoptaran les mesures necessàries per 
evitar la corrosió dels elements que recolzin directamente sobre la fàbrica o que s’encastin a ella. 

Mesurament i abonament 

Les estructures o elements estructurals d’hacer es mesuraran per quilograms d’hacer incloent en el preu 
tots els elements i operacions d’unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa 
execució d’acord amb el Projecte i indicacions de la direcció facultativa. Totes les operacions de 
muntatge s’inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d’acord amb la 
normativa. 

L’obra, després d’haver realitzat la inspecció de les superficies i unions de l’estructura acabada al taller. 
No s’imprimiran ni protegiran les superficies que calgui soldar, mentre no s’hagi executat la unió. 
S’adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directamente sobre 
la fàbrica  o que s’encastin a ella.  

42.1.- Enllumenat 

GeneralitatsLes llumeneres seran estanques, amb reactàncies d’arranc ràpid i amb condensador corrector 
del cosinus de fi incorporat.S’efectuarà un estudi complet d’il.luminació  per exteriors amb el programa 
LUMCAL V2 justificant els luxos obtinguts en cada cas.Abans de la recepció provisional aquests luxes 
seran verificats amb un luxòmetre per tota l’àrea il.luminada, la qual tindrà una il.luminació uniforme. 

43.1.- Instal.lacions d’escomeses. 

El contractista contarà amb la corresponent companyia elèctrica de forma que técnicament les 
instal.lacions es realitzin d’acord amb les normes tècniques de la companyia. Així mateix els projectes 
d’instal.lacions seran presentats a indústria amb la màxima rapidesa per a obtindre els permisos 
corresponents. 
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1.- PREVENCIO DE RISCOS LABORALS  
 
 

1.1.- Introducció 

 

La llei 3171995 del 8 de novembre de 1995, de prevenció de riscos laborals té per objecte la determinació 
del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut 
dels treballadors enfront als riscos derivats de les condicions de treball.Com a llei estableix un marc legal 
a partir del qual les normes reglamentàries s’aniran fixant i concretant els aspectes més técnics de les 
mesures preventives. 

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per part dels treballadors dels equips de 
treball 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’ús per part dels treballadors d’equips de protecció 
individual 

2.1.- Drets i obligacions 

1.2.1.- Dret a la protecció enfront als riscos laborals 

 Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
 Per aconsegur-ho, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l’adopció de 
totes les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb 
les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d’evaluació de riscos, informació, 
consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d’emergència i de risc greu i 
inminent i vigilància de la salut. 

2.2.1.- Principis de l’acció preventiva 

 L’empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, segons els següents principis generals: 

 - Evitar els riscos 

 - Evaluar els riscos que no es puguin evitar 

 - Combatre els riscos en el seu origen. 

 - Adaptar el treball a la persona, en particular en el què respecte a la concepció dels llocs de 
treball, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
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ambientals en el treball. 

 -Adoptar mesures que anteposin la protecció col.lectiva a l’individual. 

 - Donar les correctes instruccions als treballadors 

 - Adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 - Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 

 

3.2.1.- Evaluació dels riscos 

 L’acció preventiva en l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una evaluación inicial 
dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb carácter general, tenint en 
compte la naturalesa de l’activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual 
evaluació haurà de fer-se amb ocassió de l’el.lecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats 
químics i de l’acondicionament dels llocs de treball. 

 D’alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents: 

Insufucient qualificació professional del personal dirigent, caps d’equip i obrers. 

Utilització de maquinària i equips en treballs que no corresponguin a la finalitat per a la que van ser 
concebuts o a les seves possibilitats.Negligència en el maneig i conservació de les màquines i 
instal.lacions. Control deficient en l’explotació.Insuficient instrucció del personal en matèria de 
seguretat.Pel què fa a les màquines-eina, els riscos que poden surgir al manejar-les es poden resumir en 
els següents punts:Es pot produir un accident o deteriorament d’una màquina si es posa en marxa sense 
conèixer la seva forma de funcionament. 

La lubricació deficient condueix a un desgast prematur en els punts que necessiten oli, exigeixen ser 
lubricats regularment.Pot haver-hi riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició 
correcta.El resultat d’un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per tant 
s’han de protegir contra la introducció de virutes. 

Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que realitzin les 
diferents parts d’una màquina i que poden provocar que l’operari: 

a)Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura fixa o 
material. 

b)Ser colpejat o arrastrat per qualsevol part en moviment de la màquina. 

c)Ser colpejat per altres materials projectats per la màquina. 

 Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 

Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació del 
mateix i encara que girin lentament. Es classifiquen en el següents grups: 
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Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, broques, acoplaments,.. 

Punts d’atrapament entre engranatges i eixos girat i altres fixes o dotades de desplaçament lateral a 
elles.Moviments alternatius i de traslació. El punt perillós se situa en el lloc on la peça dotada d’aquets 
tipus de moviment s’aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.Moviments de traslació o 
rotació. Les conexions de bieles i vàstags amb rodes i volants són alguns dels mecanismes que 
generalment estan dotades d’aquest tipus de moviments.Moviments d’oscil.lació. Les peces dotades de 
moviments d’oscil.lació pendular generen punts de “tisora” entre elles i altres peces fixes.Les activitats de 
prevenció hauran de ser modificades quan s’apreciï per l’empresari, com a conseqüència dels controls 
periòdics previstos en l’apartat anterior, la seva inadequació als objectius de protecció demanats. 

4.2.1.- Equips de treball i mitjans de protecció 

 Quan l’ús d’un equip de treball pot presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels 
treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries amb l’objectiu de:L’ús de l’equip de treball 
quedi reservada als encarregats de la seva utilització.Els treballs de reparació, transformació, 
manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors específicamente capacitats per a fer-
ho.L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per al 
desenvolupament de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos. 

5.2.1.-  Informació, consulta i participació dels teballadors. 

 L’empresari adoptarà les mesures adequades per a que els treballadors rebin totes les 
informacions necessàries en relació amb: 

Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 

Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 

Els treballadors tindran dret a efecturar propostes a l’empresari, així com als òrgans competents en 
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de  protecció de la seguretat i la salut en els llocs de 
treball, en matèria de senyalització d’aquests llocs, pel què fa a l’ús per part dels treballadors dels equips 
de treball, en les obres de construcció i pel què fa a l’ús per part dels treballadors d’equips de protecció 
individual. 

6.2.1.- Mesures d’emergència 

L’empresari, tenint en compte el tamany i l’activitat de l’empresa, així com la possible presència de 
persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les 
mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evaquació dels treballadors, 
designant per aquest objectiu el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 
periódicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament. 

 

7.2.1.- Risc greu i inminent 

Quan els treballdors estiguin exposats a un risc greu i inminent pel seu treball, l’empresari estarà obligat: 

Informar el més aviat possible a tots els treballadors afectats sobre l’existència d’aquest risc i de les 
mesures adoptades en matèria de protecció.Donar les instruccions necessàries per què, en cas de perill 
greu, inminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més a més estar en 
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condicions, segons els seus coneixements i dels mitjans tècnics posats a la seva disposició, d’adoptar les 
mesures necessàries per evitar les conseqüències d’aquest perill. 

8.2.1.- Vigilància de la salut 

 L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en 
funció dels riscos inherents al treball, optant per a la realització d’aquells reconeixements o proves que 
causin les menors molèsties al treballador que siguin proporcionals al risc. 

9.2.1.- Documentació 

L’empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral la següent documentació: 

Evaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball i la planificació de l’acció  preventiva. 

Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 

Resultat dels controls de l’estat de salut dels treballadors. 

Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors. 

Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una inacapacitat 
laboral superior a un dia de treball. 

10.2.1.- Coordinació d’activitats empresarials. 

 Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dos o més empreses, 
aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

11.2.1.- Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 

 L’empresari garantirà, evaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la 
protecció dels treballadors que, per les seves característiques personals o estat biològic conegut, incluint 
aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 
específicamente sensibles als riscos derivats del treball. 

12.2.1.- Protecció de la maternitat. 

 
 L’evaluació dels riscos haurà de comprendre la dete rminació de la naturalesa, el 
grau i la duració de l’exposició de les treballador es en situació d’embaràs o part recent, a 
agents, procediments o condicions de treball que pu guin influir negativament en la salut 
de les treballadores o del fetus, adoptant, en el s eu cas, les mesures necessàries per 
evitar l’exposició a aquest risc.  

13.2.1.- Protecció dels menors. 

 Abans de la incorporació a treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol 
modificació important de les seves condicions de treball, l’empresari haurà d’efectuar una evaluació dels 
llocs de treball a desenvolupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la duració de la 
seva exposició, tenint en compte especialment els riscos derivats a la seva falta d’experiència, de la seva 
inmaduresa per evaluar els riscos existents o potencials i el seu desenvolupament encara incomplert. 
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14.2.1.-  Relacions de treball temporals, de duració determinada i en empreses de treball temporal. 

 Els treballadors amb relacions de treball temporal o de duració determinada, així com els 
contractats per empreses de treball temporal, hauran de disfrutar del mateix nivell de protecció en matèria 
de seguretat i salut que els restants treballadors de l’empresa en la que presten els seus serveis. 

15.2.1.- Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de mesures 
de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva  pròpia seguretat i salut en el treball i per la 
d’aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat porfessional, a causa dels seus actes i 
omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l’empresari.Els 
treballadors, segons la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, hauran en particular 
de:Usar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, 
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altre mitjà amb els que 
desenvolupin la seva activitat. 

Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari. 

No posar fora de funcionament i usar correctament els dispositius de seguretat existents. 

Informar d’inmediat d’un risc per a la seguretat i salut dels treballadors 

Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent. 

Serveis de prevenció 

16.2.1.- Protecció i prevenció de riscos professionals. 

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l’empresari designarà a un o diversos 
treballadors per ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei a 
una entitat especialitzada aliena a l’empresa. 

Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans 
precisos i ser suficients en número, tenint en compte el tamany de l’empresa, així com els riscos a què 
estan exposats els treballadors.En les empreses de menys de sis treballadors, l’empresari podrà assumir 
personalment les funcions senyalades anteriormente, sempre que desenvolupi  de forma habitual la seva 
activitat en el centre de treball i tingui capacitat necessària.L’empresari que no hagués concertat el Servei 
de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa haurà de sotmetre el seu sistema de 
prevenció al control d’una auditoria o evaluación externa. 

17.2.1.- Serveis de prevenció 

 Si la designació d’un o diversos treballadors fóra insuficient per a la realització de les activitats de 
prevenció, en funció del tamany de l’empresa, dels riscos a què estan exposats els treballadors o de la 
perillositat de les activitats desenvolupades, l’empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de 
prevenció propis o aliens a l’empresa, que col.laboraran quan sigui necessari. S’entendrà com a servei 
de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a 
fi de garantir l’adequada protecció de la seguritat i la salut dels treballadors, assessorats i assistint per això 
a l’empresari, als treballdors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats 
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3.1.- Consulta i participació dels treballadors 

 

1.3.1.-  Consulta dels treballadors 

L’empresari haurà de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l’adopció de les decisions 
relatives a: 

La planificació i l’organització del treball en l’empresa i l’introducció de noves tecnologies, en tot el què 
estigui relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

L’organització i el desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos 
professionals en l’empresa, inclús a la designació dels treballadors encarregats d’aquestes activitats o el 
recurs a un servei de prevenció extern. 

La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència 

El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva. 

2.3.1.- Drets de participació i representació 

Els treballadors tenen dret a participar en l’empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de 
riscos en el treball. 

En les empreses o centres de treball que compten amb sis o més treballadors, la participació d’aquests es 
canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada 

3.3.1.- Delegatsde prevenció 

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos en el treball. Seran desigats per i entre els representants del personal, segons l’escala 
següent: 

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de Prevenció 

De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció 

De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció 

De 1001 1 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció 

De 2001  a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció 

De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció 

De 4001 endavant: 8 Delegats de Prevenció 

 

En les empreses de fins 30 treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. En les 
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empreses de 31 a 49 treballadors hi haurà un Delegat de Prevenció que serà elegit per i entre els Delegats 
de Personal. 

4.1.- Diposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball 

1.4.1.- Introducció 

La llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la que 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir un adequat nivell de protecció 
de la salud dels treballadors enfront als riscos derivats de les condicions de treball. 

 D’acord amb l’article 6 de l’esmentada llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les 
mesures mínimes que hauran d’adoptar-se per a l’adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es 
troben les destinades a garantir que en els llocs de treballs existeixi una adecuada senyalització de 
seguretat i salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través de mitjans 
tècnics de protecció col.lectiva. 

 Per tot allò exposat, el Real Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997 estebleixi les disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals aquelles 
senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situación determinada, proporcionin una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant una senyal en forma de panell, un 
color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual. 

 

2.4.1.- Obligació general de l’empresari 

L’el.lecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a 
utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en 
compte: 

Les característiques del senyal. 

Els riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalar. 

L’extensió de la zona a cobrir. 

El número de treballadors afectats. 

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de persones, 
xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de materials inflamables, tòxics, 
corrosius o risc biològic, podrà optar-se per un senyal d’advertència de forma triangular, amb un 
pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores negres. 

Les vies de circulació de vehicles hauran de ser delimitades amb claredat mitjançant franges contínues de 
color blanc o groc. 

 

 Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell. 

 

 La senyalització per a la localització i identificació de les vies d’evacuació i dels equips de 
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salvament o auxili (botiquín portátil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma cuadrada o rectangular, 
amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd. 

La senyalització dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l’aparició d’una situación de perill i de 
l’urgent necessitat d’actuar de forma determinada o d’evacuar la zona de perill, es realitzarà mitjançant un 
senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació verbal. 

Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment 

5.1.- Disposicions minims de seguretat i salut per a l’ús per part dels treballadors dels equips de 
treball. 

1.5.1.- Introducció 

La llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció 
de la salud dels treballadors enfront als Riscos derivats de les condicions de treball. 

D’acord amb l’article 6 d’aquesta llei, seran les normes reglamentàries que fixaran les mesures mínimes 
que s’han d’adoptar per al’adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a 
garantir que la presència o utilització dels equips de treball posats a disposició dels treballadors en 
l’empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o la salut dels mateixos.Per tot això 
exposat, el Real Decret 1215/1997 de 18 de Julio de 1997 estableix les diposicions mínimes de seguretat i 
de la salut per a l’ús dels treballadors dels equips de treball, entenent com a tals qualsevol màquina, 
aparell, instrument o instal.lació utilitzat en el treball. 

2.5.1.- Obligació general de l’empresari 

L’empresari adoptarà les mesures neceasàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels 
treballadors siguin adequades al treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats al mateix, de 
forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l’utilitzar aquests equips. S’hauran d’usar 
únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els hi sigui d’aplicació.Per 
l’el.lecció dels equips de treball l’empresari haurà de tenir en compte el següents factors: 

Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar. 

Els riscos existents per  a la seguretat i salut dels treballador en el lloc de treball. 

En el seu cas, les adaptacions necessàries per al seu ús pels treballadors discapacitats. 

Adoptarà les mesures necessàries per què, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es 
conservin durant tot el temps d’ús en unes condicions adequades. Totes les operacions de manteniment, 
ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després de ser parat o 
desconnectat l’equip. Aquestes operacions hauran de ser realitzades per personals especialment 
capacitades per a fer-ho. 

L’empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades als riscos 
derivats dels equips de treball. L’ informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, 
com a mínim, es indicacions relatives a 

Les condicions i forma correcta d’ús dels equips de treball, tenint en compte les instruccions del fabricant, 
així com les situacions o formes d’ús anormals i perilloses que poden preveure’s. 

Les conclusions que, en el seu cas, es poden obtenir de l’experiència adquirida en l’ús dels equips de 
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treball. 

6.1.- .Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball. 

Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de 
ser clarament visibles i identificables i no hauran de portar riscos com a conseqüència d’una manipulació 
involutària. 

Cada equip de treball haurà d’estar provist d’un òrgan d’accionament que permeti la seva parada total en 
condicions de seguretat.Qualsevol equip de treball que suggereixi risc de caiguda d’objectes o de 
projeccions haurà de disposar de dispositius de protecció adequats a aquests riscos.Qualsevol equip de 
treball que porti a un risc per emmanació de gasos, vapors o líquids o per emisió de pols haurà d’estar 
provist de dispositius adequats de captació o extracció aprop de la font emisora corresponent.Si fós 
necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball o els seus elements hauran 
d’establir-se per fixació o per altres mitjans.Quan els elements mòbils d’un equip de treball puguin portar 
a risc d’accident per contacte mecànic, hauran d’anar equipats amb resguards o dispositius que 
impedeixin a l’accés a les zones perilloses. 

Les zones i punts de treball o manteniment d’un equip de treball hauran d’estar adequadament 
il.luminades en funció de les tasques que hauran de realitzar-se. 

Les parts d’un equip de treball que assoleixin temperatures elevades o molt baixes hauran d’estar 
protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors. 

Tot equip de treball haurà d’estar adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de contacte 
directe o indirecte de l’electricitat i els que suposin risc per soroll, vibracions o radiacions haurà de 
desposar de les proteccions o dispositius adequats per a limitar, tan com sigui possible, la generació i 
propagació d’aquests agents físics.Les eines manuals hauran d’estar construïdes amb materials resistents i 
la unió entre els seus elements hauran de ser ferm, de manera que s’evitin les ruptures o projeccions dels 
mateixos.L’ús de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions facilitades 
pel fabricant, comprovante-se abans de iniciar la tasca que totes les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades. 

Hauran de prendre’s les mesures necessàries per evitar l’atrapament del cabell, robes de treball o altres 
objectes del treballador, evitant , en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues, sobrepressions, 
velocitats o tensions excessives. 

 

7.1.-  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils. 

Els equips amb treballadors transportats  hauran d’evitar el contacte d’aquests amb rodes i urugues i 
l’aprisionament per les mateixes. Per fer això disposaran d’una estructura de protecció que impedeixi que 
l’equip de treball inclini més d’un quart de volta o una estructura que garanteixi un espai suficient al 
voltant dels treballadors transportats quan l’equip pugui inclinar-se més d’un quart de volta. No es 
requeriran aquestes estructures de protecció quan l’equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva 
utilització. 
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 Les carretes elevadores hauran d’estar condicionades mitjançant la instal.lació d’una cabina pel 
conductor, una estructura que impedeixi que la carreta volqui, una estructura que garanteixi que , en cas 
de volcada, quedi espai suficient pel treballador entre el terra i determinades parts d’aquesta carreta i una 
estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions. 

Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de fre i parada, amb dispositius per a 
garantir una visibilitat adecuada i una senyalització acústica d’advertència. En qualsevol cas, la seva 
conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació específica. 

 

8.1.-  Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per elevació de càrregues. 

Hauran de ser instal.lats fermament, tenint en compte la càrrega que han d’elevar i les tensions induïdes 
en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d’elevar estaran equipats amb 
limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran provistos de limitadors 
d’alçada i del pes, els ganxos de subjeció seran d’acer amb ganxos de seguretat i els carrils per a 
desplaçament estaran limitats a una distància d’1 m. del seu fi mitjançant límits de seguretat de final de 
carrera elèctrics. 

Hauran de figurar clarament la càrrega nominal. 

Hauran d’instal.lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, s’alliberi o es desviï 
involuntariamente de manera perillosa. En qualsevol cas, s’evitarà la presència de treballadors sota les 
càrregues sospeses. En cas d’anar equipades amb cabines per a treballadors haurà d’evitar-se la caiguda 
d’aquestes, el seu aplastament o xoc. 

Els treballs de transport i descens de càrregues sospeses, quedaran interromputs sota règim de vents 
superiors als 60 km/h. 

 

9.1.- Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de terres i 
maquinària pesada en general. 

Les màquines per a moviments de terres estarn dotades de fars de marxa cap endavant i de retrocés, 
servofrens, fre de mà, clàxon automàtic de retrocés, retrovisors als dos costats, pórtic de seguretat antivolc 
i antiimpactes i un extintor.Es prohibeix treballar o estar dins el radi d’acció de la maquinària de 
moviment de terres, per evitar els riscos per atropellament.Durant el temps de parada de les màquines se 
senyalitzarà el seu entorn amb senyals de perill, per evitar els riscos per error de frens o per atropellament 
durant la posada en marx.Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista restarà inmóvil en 
el seu lloc i sol.licitarà auxili mitjançant el clàxon. De ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el 
maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, el mateix temps, la màquina i el terreny. 

Abans de l’abandonament de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment, 
posat el fre de mà i parat el motor extraient la clau de conatcte per evitar riscos per errors del sistema 
hidràulic.Les pasarel.les i graons d’accés per a la conducció o manteniment romandran nets de graves, 
fangs i olis, per evitar els riscos de caiguda. 

Es prohibeix el transport de persones sobre màquines pel moviment de terres, per evitar els riscos de 
caigudes o d’atropellaments. 

S’instal.laran topes de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls als que ha 
d’aproximar-se la maquinària usada en el moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la 
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màquina. 

Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderolas i senyals normalitzats de 
tràfic.No s’ha de fumar quan s’ompli de combustible la màquina, doncs podria inflamar-se. Al realitzar-se 
aquesta tasca el motor haurà d’estar parat.Es prohibeix realitzar treballs en un radi de 10 m entorn a les 
màquines, en prevenció de cops o atropellaments.Els compresors seran dels anomenats silenciosos amb l´ 
intenció de disminuir el nivell de soroll. La zona dedicada per a la ubicació del compresor quedarà 
acordonada en un radi de 4 m. Les mangueres estaran en perfectes condicions d’ús, és a dir, sense 
esquerdes ni desgasts que puguin produir una punxada. Cada rasa amb martells neumàtics, estarà trabat 
amb dues tongades que es tornaran cada hora, en prevenció de lesions per pemanència continuada rebent 
vibracions. Els punxonts mecànics es guiaran avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per 
a realitzar aquestes tasques s’utilitzarà faixa elàstica de protecció de cintura, protecció pel canyell ben 
ajustats, botes de seguretat, cascos antisoroll i una mascareta amb filtre mecànic recambiable. 

10.1.- Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina 

Les màquines-eines estaran protegides eléctricamente mitjançant doble aïllament i els seus motors 
elèctrics estaran protegits per la carcassa.Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit 
mitjançant una carcassa antiprojeccions.Les que s’utilitzen en ambients inflamables o explosius estaran 
protegides mitjançant carcasses antideflagrants. Es prohibeix l’ús de màquines accionades mitjançant 
combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient.Es prohibeix treballar sobre llocs 
enfangats, per evitar riscos de caiguda i els elèctrics.Per a totes les tasques es disposarà d’una il.luminació 
adecuada, entron a 100 lux.En prevenció dels riscos per inal.lació de pols, s’usaran en via humida les 
eines que els produeixin.Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc 
manual no s’ubicaran a distàncies inferiors a 3 metres de la vora dels forjats, amb l’excepció dels que 
estan clarament protegits. Sota cap concepte es retirara la protecció del disc de tall, utilitzant-se en tot 
moment ulleres de seguretat antiprojecció de partículas. Com norma general, s’hauran d’extreure les parts 
metàl.liques que hi hagi en l’element a tallar.Amb les pistoles fixe-claus no es realitzaran tirs inclinats, 
s’haurà de verificar que no hi hagi a l’altra banda de l’objecte sobre el que es dispara, s’evitarà clavar 
sobre fàbriques de totxana buida i s’assegurarà l’equilibri de la persona abans d’efectuar el tir.Per a l´’us 
dels percutors portàtils i màquines elèctriques s’escolliran sempre les broques i discs adequats al material 
a taladrar, s’evitarà realitzar taladres en una sola maniobra i taladres o rozadures inclinades a pols i 
s’intentarà no escalfar les broques i discsEn les tasques de soldar per arc elèctric s’utilitzarà pantalla de 
mà, no es mirarà directamente l’arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un 
lloc ventilat, es verificarà l’inexistència de persones en l’entron vertical del lloc de treball, no es deixarà 
directamente la pinça al terra, s´escollirà l’electrode adequat pel cordó a executar i se suspendran els 
treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb regim de plujes.En la soldadura 
oxiacetilènica no es barregeran ampolles de gasos diferents, els encenadors estaran dotats de vàlvules 
antiretrocés de la flama. Si es desprenen pintures es treballarà amb masqueretes protectores i es farà a 
l’aire lliure o en un local ventilat. 

11.1.- .Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

La llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció 
de la salud dels treballadors enfront als Riscos derivats de les condicions de treball. 

D’acord amb l’article 6 d’aquesta llei, seran les normes reglamentàries que fixaran les mesures mínimes 
que s’han d’adoptar per al’adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament 
les detinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construcció. 
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El real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció entenent com a tals qualsevol obra pública o privada, en la s’efectuïn treballs 
de construcció o enginyeria civil. 

 

L’obra en projecte referent a l’execució d’instal.lacions de distribució i serveis d’urbanització es troba 
inclusa en l’anexe i d’aquesta legislació, amb la classificació: 

 

a) Excavació  

b) Moviment de terres,  

c) Construcció,  

d) Condicionament o instal.lació,  

e) Manteniment  

f) Treballs de pintura i de neteja. 

12.1.- Estudi de seguretat i salut 

 

1.12.1.- Memòria 

S’aplicaran els mètodes de prevenció adequats a cada ofici: 

Els oficis més comuns en el projecte són els següents: 

Moviments de terres.  

Cobriment de terres. 

Encofrats. 

Treballs amb ferralla, manipulació i posada en marxa. 

Treballs de manipulació del formigó. 

Montatge d’estructura metàl.lica.  

Montatge de prefabricats. 

Treball de paletes i lampistes. 

Instal.lacions elèctrica definitiva i provisional de l’obra. 

 

2.12.1.-  Riscos més freqüents 
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Els riscos més freqüents durant aquests treballs són els descrits a continuació: 

Desprendiments de terres per diferents motius, no omplir el talud adequat, per variació de la humitat del 
terreny, etc) 

Riscos derivats del maneig de màquines-eines i maquinària pesada en general. 

Atropellaments, colisions, falses maniobres de la maquinària per a moviments de terres. 

Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, material. 

Els derivats dels treballs polsegosos. 

Contactes amb el formigó. 

Desprendiments pel mal apilat de fusta, planxes metàl.liques,… 

Talls i ferides en mans i peus, aixafaments, doblegades al caminar sobre armadures. 

Enfonsaments, trencaments o reventon d’encofrats. 

Cossos extranys en els ulls,etc. 

Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 

Microclima laboral, agresió per radiació ultravioleta, infrarrojos. 

Agressió mecànica per projecció de particules. 

Cops. 

Talls per objectes i/o eines. 

Incendis i explosions. 

Riscos per sobreesforç musculars i mals gestos. 

Carga de treball físic. 

Deficient il.luminació. 

Efecte psico-fisiològic d’horaris i torns. 

 

3.12.1.-  Mesures preventives de carácter general. 

 

S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos així com les mesures 
preventives previstes.S’habilitaran zones o estances especial per emmagatzemar material i eines.
 S’intentarà que els treballs es realitzin en superficies seques i netes, utilitzant els elements de 
protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops en els peus, casc de 
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protecció pel cap i cinturó de seguretat. El transport aeri de materials es farà sospesant-los des de dos 
punts mitjançant ponts,i es guiaran per tres operaris, dos d’ells guiaran la càrrega i el tercer 

ordenarà les maniobres. El transport d’elements pesats es farà sobre carreta de mà i així evitar 
sobreesforços. Les bastides sobre borriquetes , per a treballs en alçada, hauran de tenir sempre 
plataformes de treball d’amplada no inferior a 60 cm, prohibint-se la formació de bastides mitjançant 
bidons, caixes de materials, banyeres, etc 

Es tensaran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids als quals enganxar el mosquetó del 
cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs d’alçada. 

La distrubució de màquines, equips, i materials en els locals de treballs serà l’adequada, delimitant les 
zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs de treballs, les separacions entre màquinbes i 
equips,etc. 

L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat d’executar moviments forçats.Es 
vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.S’evitaran 
les distàncies massa grans d’elevació, descens, o transport, així com un ritmemassa alt de treball. 

Es recomana evitar barrizales, en prevenció d’accidents.S’intentarà que la càrrega i el seu volum permetin 
agafar-la amb facilitat. 

S’ha de seleccionar l’eina correcta pel treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte. Després 
del treball es guardarà en un lloc segur.L’il.luminació per a desenvolupar els oficis oscil.larà entron a 100 
lux.És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al tenir entre elles quantitats d’aire 
que milloren l’aïllament al fred. Ús de guants, botes i orelleres. Es resguardarà al treballador de vents 
mitjançant pantalles i s’evitarà que la roba de treball s’empapi de líquids evaporables. 

Si el treballador patís estrés tèrmic s’han de modificar les condicions de treball, amb l’objectiu de 
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d’aire, apantallar el calor per radiació, dotar al 
treballador de vestits adequats, vigilar que la ingesta d’eigua tingui quantitats moderades de sal i establir 
descansos de recuperació si les solucions anteriors no són suficients. 

El nivell calòric en la ingesta d’aliments ha de ser suficient per compensar el desgast derivat de l’activitat 
i de les contraccions musculars.Per evitar el contacte elèctric directe s’utilitzarà el sistema de separació 
per distància o allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposició 
d’obstacles i/o barreres i recobriment o aïllament de les partes actives.Per evitar el contacte elèctric 
indirecte s’utilitzarà el sistema de posta a terra de les masses i interruptors diferencials de sensibilitat 
adecuada a les condicions d’humitat i resistència de terra a l’instal.lació.Serà responsabilitat de 
l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal amb la suficient 
formació. 

4.12.1.- Mesures preventives de carácter particular de cada ofici. 

 
� .Moviment de terres. Excavació de rases. 

 Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà el tros per tal d’establir posibles esquerdes o 
moviments del terreny. 

 

 Es prohibirà amuntegar terra o de materials a menys de 2 metres d la vora de l’excavació, per 
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evitar sobrecàrregues i posibles desllissaments del terreny, assenyalant a més mitjançant una línia aquesta 
distància de seguretat. 

S’eliminaran totes les viseres dels fronts de l’excavació que per la seva situació ofereixin el risc de 
desprendiment.La maquinària estarà dotada de grans i graó per a pujar o baixar de la cabina de control. 
No s’utilitzarà com a recolzament per a pujar a la cabina les llantes , cobertes, cadenes i gardabarros. 

Els desplaçaments per l’interior de l’obra es realitzarà per camins senyalitzats.S’utilitzaran xarxes tenses 
o malla electrosolada situades sobre taludes, amb un solapa de mínim 2m.La circulació dels vehicles es 
realitzarà a un màxim d’aproximació de la vora de l’excavació no superior als 3 metres per a vehicles 
lleugers i de 4 m per a pesats.L’accés i sortida dels pous i rases s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 
anclada en la part superior del pou, que estarà provista de zapates antilliscans.Quan la profunditat del pou 
sigui igual o superior a 1.5 m, es entibarà el perímetre en prevenció de esllavissades.S’efectuarà el recull i 
l´expulsió inmediata de les aigües que aflorin en l’interior de les rases, per evitar que s’alteri l’estabilitat 
dels taluds.En presència de línies elèctriques en servei es tindrà en compte les següents condicions: 

Es procedirà a sol.licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluïd i posta a terra dels 
cables, abans de realitzar els treballs. 

La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat en els plànols. 

La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques de l’obra, queda fixada en 5 m en zones 
accesibles durant la construcció. 

Es prohibeix l’utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l’electricitat quan s’està aprop de la 
línia elèctrica. 

 
� Omplenat de terres 

Es prohibeix el transport de persones fora de la cabina de conducció i/o en número superior als seients 
existents en l’interior.Es regaran periódicament les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
Especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres.S’instal.larà, en la vora dels 
terraplens de vertits, sòlids topes de limitació de recorregut per al vertits retrocés. 

Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior a 5 m al voltant a les compactadores i 
apisonadores en funcionament. 

Els vehicles de compactació i apisonat, aniran provistos de cabina de seguretat de protecció en cas de 
volcada. 

 
� Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 

Els paquets de redondos s’emmagatzemaran en posición horitzontal sobre durmientes de fusta, evitant les 
altures de les piles superiors a 1.5 m. 

S’efectuaran una batuda diària de puntes, reixes i retalls de ferralla al voltant del banc de treball. 

Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical.Es prohibeix enfilar-se per les 
armadures.Es prohibeix el muntatge de zunchos, perimetrals, sense abans estar correctamente instal.lades 
les xarxes de protecció. 

 
� Treballs de manipulació del formigó 
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S’instal.laran forts límits de finals de recorreguts dels camions formigonera, per evitar volcades.Es 
prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m de la vora de l’excavació.Es 
prohibeix carregar la cuba per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el 
subjectar.S’intentarà no colpejar amb la cuba els encofrats, ni les entibacions.La tuberia de la bomba de 
formigonat, es recolarà sobre caballets.Per fer vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació que 
es formigoneja, s’establiran plataformes de treball mòbils formades per un mínim de tres taulons, que es 
disposaran perpendicularmente a l’eix de la rasa o zapata. 

 
� Muntatge d’elements metàlics 

Els elements metàlics s’apilaran ordenadament sobre blocs de fusta de suport de càrregues, establint capes 
fins a una alçada no superior a 1.5 m.Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de 
l’interior d’una guindola de soldador, provista d’una barana perimetral d’1 m d’alçada formada per 
passamà, barra intermitja o rodapeu. El soldador, a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de 
seguretat o a argolles soldades a la perfileriaEs prohibeix la permanència d’operaris directamente sota 
soldadures.L’ascens o descens, es realitzarà mitjançant una escala de mà provista de zapates antilliscants i 
ganxos per penjar-se i inmobilitat disposats de tal forma que sobrepassin l’escala 1m d’alçada.El risc de 
caiguda al buit es cubrirà mitjançant l’ús de xarxes de forca. 

 
� Muntatge de prefabricats. 

El risc de caiguda des de l’alçada, s’evitarà realitzant els treballs de recepció i instal.lació del prefabricat 
des de l’interior d’una plataforma de treball rodejada de baranes de 90 cm d’alçada, formades per 
passamans, llistó intermig i rodapeu de 15 cm sobre bastides.Es prohibeix treballar o restar en llocs de 
trànsits de peces sospeses en prevenció del risc de desplomar-se.Els prefabricats s’acopiaran en posició 
horitzontal disposats per capes de tal manera que no perjudiquin els elements que serveixen de junta per 
la seva elevació.Es paralitzarà el treball d’instal.lació dels prefabricats sota el règim de vents superiors a 
60 km/h. 

 
� Treball de paletes. 

Les runes i cascotes s’evacuaran diariament , per evitar el risc de trepitjades sobre els materials. 

 
� Pintura i barnissos.Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emmanar vapors 

inflamables amb els contenidors malamente o incompletamente tancats, per evitar 
accidents per generació d’atmòsferes tòxiques o explosives. 

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura  en llocs pròxims a on s’esta manipulant amb pintures 
inflamables, per evitar riscos d’explosió o incendi.S’extendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms 
de l’estructura, per evitar el risc de caiguda.Es prohibeix la conexió d’aparells de càrrega accionats 
eléctricament durant les operacions de pintura de carrils, suports, baranes,etc en prevenció de caigudes. 

Instal.lació elèctrica provisional d’obra El montatge d’aparells elèctrics serà executat per personal 
especialista, en prevenció de riscos per muntatges incorrectes.El calibra o secció del cablejat serà sempre 
l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.Els fils tindran la funda protectora aíllant sense 
defectes apreciables. No s’admentran trams defectuosos.La distribució general des del quadre general 
d’obra als quadres secundaris, s’efectuaran mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

L’estesa dels cables i mànegues, s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m en els llocs on passen els 
vianants i de 5 m en els dels vehicles, mesurats sobre el nivell de paviment. 
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Les conexions temporals entre mànegues, s’executarà mitjançant conexions normalitzades estancades 
antihumitat.Els interruptors s’instalaran en l’interior de caixes normalitzades , provistes de porta 
d’entrada amb pany de seguretat.Els quadres elèctrics metàlics tindran la carcassa connectada a terra.Els 
quadres elèctrics es penjaran de taulers de fusta debuts als paraments verticals.Les maniobres a executar 
en el quadre elèctric general s’efectuaran pujats a una banqueta de maniobra o catifa aïllant.Els quadres 
elèctrics tindran presses de corrent per a conexions normalitzades blindades per a la intempèrie.La tensió 
sempre estarà en la roseta femella, mai en l’altre per evitar els contactes elèctrics directes.Els interruptors 
diferencials s’instal.laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

  300 mA alimentació a la màquina 

  30mA alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

  30 mA per a les instalacions elèctriques de l’enllumenat. 

Les parts metàliques de tot l’equip elèctric disposarà de toma de terra. El neutre de l’instalació estarà 
posat a terra.La presa a terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general.El fil de presa 
de terra, sempre estarà protegit amb un envoltori de color groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar-
lo per altres usos.L’iluminació mitjançant portàtils complirà la següent norma: 

 

Portalàmpares de seguretat de mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de ganxo a la paret, 
mànega antihumitat, roseta de conexió normalitzada de seguretat, alimentats a 24 V. 

La iluminació dels talls se situarà a una alçada entorn als 2m , mesurats des de la superfície de 
recolzament dels operaris en el lloc de treball. 

La iluminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada amb l’objectiu de disminuir 
ombres. 

Les zones de pas de l’obra, estaran permanentment iluminades evitant racons foscos.No es perpetran les 
conexions a terra de conducció d’aigua.No es permetrà el trànsit de carretes i persones sobre mànegues 
elèctriques, poden pelar-se i produir accidents. 

No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 
longitudinals transportats a l’esquena. La inclinació de la peça pot arribar a produir el 
contacte elèctric. 
 

13.1.- Disposicions específiques de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

 

Quan en l’execució de les obres intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa.Quan no sigui 
necesaria la designació de coordinador, les funcions d’aquest seran asumides per la direcció 
facultativa.En l’aplicació de l’estudi de seguritat i salut, cada contratista el.laborarà un pla de seguretat i 
salut en el treball en el que s’analitzin, estudïn desenvolupin, i completen les previsions contingudes 
el’estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

 

 Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
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competent. 

1.13.1.- .Introducció 

La llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció 
de la salud dels treballadors enfront als Riscos derivats de les condicions de treball.Així són les normes de 
desenvolupament reglamentari las que han de fixar les mesures mínimes que s’han d’adoptar per a 
l’adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir l’ús pels treballadors 
en el treball d’equips de protecció individual que els protegeixin adequadament d’aquells riscos per a la 
seva salud o la seva seguretat que no puguin evitarse o limitarse suficientment mitjançant l’ús de mitjans 
de protecció col.lectiva o l’adopció de mesures d’organització en el treball. 

 
� Equips de protecció individual. 

L’empresari farà obligatori l’ús dels equips de protecció individual que a continuación es 
detallen:Protectors del cap: 

Cascos de seguretat, no metàl.lic, classe N, aïllats per a baixa tensió, per tal de protegir als treballadors 
dels posibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 

Protectors auditius acopables als cascos de protecció. 

Ulleres de montura universal contra impactes i antipols. 

Mascareta antipols amb filtres protectors. 

Pantalla de protecció per a soldaduras autògenes i elèctrica. 

Protectors de mans i braços: 

 

Guants contra les agresions mecàniques. 

Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó. 

Guants dielèctrics per a baixa tensió. 

Guants de soldador. 

Munyequeres. 

Mànec aïllant de protecció en les eines. 

 

Protectors de peus i cames: 

 

Calçat provist de sola I puntera de seguretat contra les agresions mecàniques 
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Botes dielèctriques per a baixa tensió. 

Botes de protecció impermeables. 

Polaines de soldador. 

Genolleres. 

Protectors del cos: 

Crema de protecció i pomades. 

Xalecs, jaquetes i mandiles de cuir per a rotecció de les agresions mecàniques. 

Vestit impermeable de treball. 

Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 

Faixes i cinturons antivibracions. 

Pèrtigues de baixa tensió. 

Banqueta aïllant classe I per a maniobra de baixa tensió. 

Llinterna individual de situació. 

Comprovador de tensió. 

 

2.13.1.- Plec de condicions 

Pel què fa a seguretat i salut s’atendrà a allò disposat en el plec de condicions generals de projecte. 
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1.-MITJA TENSIO. 

 

   

Descripció: € / 
Unitat 

Unitats € 

Acabat exterior termoretràctil per tres cables de seccions240mm². 

 

200 3 600 

Malla de filferro electrosoldada d´acer . 950 - 5 

Circuit de terres per torre de gelosia de pública concurrència amb  

les seves piques i l´electrode. 

 

5 1 950 

Tub d´acer de 120mm de diàmetre 

pel recobriment dels cables de mitja tensió. 

10 - 10 

Rasa 1 circuit de mitja tensió amb 4 de baixa tensió 

sota vorera. 

40 - 80 

Rasa de 2 circuits de mitja tensió amb 3 de baixa tensió 

sota vorera. 

35 - 70 

Rasa 1 circuit de mitja tensió amb 2 de baixa tensió 

sota calçada. 

50 - 50 

Rasa 1 circuit de mitja tensió sota vorera 15 - 30 

Rasa 1 circuit de mitja tensió amb 1 de baixa tensió 

sota vorera. 

44 - 88 

Rasa 1 circuit de mitja tensió amb 2 de baixa tensió 

sota vorera. 

40 - 160 

Rasa 1 circuit de mitja tensió amb 1 de baixa tensió 

sota calçada. 

47 - 47 
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Rasa 2 circuits de mitja tensió sota calçada. 35 - 35 

Rasa 1 circuit de mitja tensió sota calçada. 19 - 114 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

amb 4 de baixa tensió sota vorera. 

700 - 1400 

Obertura amb màquina de rasa de 2 circuits de mitja 

tensió amb 3 de baixa tensió sota vorera. 

800 - 1600 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

amb 2 de baixa tensió sota calçada. 

1000 - 1000 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

sota vorera. 

660 - 1980 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

amb 1 de baixa tensió  sota vorera. 

880 - 1760 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

amb 2 de baixa tensió sota vorera. 

800 - 3200 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

amb 1 de baixa tensió sota calçada. 

940 - 940 

Obertura amb màquina de rasa 2 circuits de mitja tensió 

sota calçada. 

700 - 700 

Obertura amb màquina de rasa 1 circuit de mitja tensió 

sota calçada. 

380 6 2280 

Suministre i col.locació de sorra per les diferents 

rases fins a 10cm per damunt del tub. 

 

1 122 122 
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Tapat de les rases i compactat a màquina en capes de   15cm de  

gruix, donant l´humitat necessària per obtenir una compactació de  

mínim del 95%. 

 

 

15 122 1830 

Suministre i col.locació en rasa i en tubulars fins a 1059,01 metres  

de cable RV 18/30kV 3x1x240mm². 

 

21180,2 1 21180,2 

Suministre i col.locació en rasa de cinta de seguretat 

PE per les diferents rases. 

2 1 2118,02 

Suministre, distribució i col.locació del tubs de Ø160mm 

pels cables de M.T. 

7 1059,01 7413,07 

Acabat interior termoretràctil per cable RV 18/30kV 

3x1x240mm². S´inclou mà d´obra i muntatge. 

356 - 1780 

Entroncament termoretràctil trifàsic per conductor 

RV 18/30kV. 

211 - 1055 

Assaig i comprovació del circuit després de l´estesa del 

conductor. 

500 - 4000 

Terraplenat i anivellament  per a coronació de terraplé 

amb capes de 25cm 

8 6 48 

Malla de filferro electrosoldada d´acer  per a l´armadura 

de lloses de 15 x 15cm de 6mm de diàmetre. 

5 6 30 

Formigó H-200. 72,12 6 432,72 

Llit de sorra pels C.T. 24,48 6 146,88 
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Foradat i alineació per centre PFS-V, s´inclou la sorra 

i la compactació. 

140 1 140 

Centre de transformació PFU-5 envolvent prefabricada de 

formigó amb portes d´accès i portes dels transformadors, 

canalitzacions per l´entrada de cables. S´inclou transport 

i muntatge. 

11950 4 47800 

Centre de transformació PFU-3 envolvent prefabricada de 

formigó amb portes d´accès i portes dels transformadors, 

canalitzacions per l´entrada de cables. S´inclou transport 

i muntatge. 

8190 1 8190 

Centre de transformació PFS-V envolvent prefabricada de 

formigó amb tapa d´accés i canalitzacions per l´entrada de 

cables. S´inclou transport i muntatge. 

12900 1 12900 

Cel.la de línia CML. Cel.la envolvent metàl.lica fabricada per 

Ormazabal de tensió nominal 36kV. 

4100 13 53300 

Cel.la de protecció amb fusibles CMP.F. Cel.la envolvent 

metàl.lica fabricada per ORMAZABAL de tensió nominal 36kV. 

4110 10 41000 

Cel.la d´interruptor passant  CMI-P. Cel.la envolvent 

metàl.lica fabricada per ORMAZABAL de tensió nominal 36kV. 

3900 1 3900 

Cel.la amb interruptor automàtic CMP-V. Cel.la envolvent 

metàl.lica fabricada per ORMAZABAL de tensió nominal 36kV. 

4400 1 4400 

Cel.la modular de mesura amb transformador TT i TI. 

Cel.la envolvent  metàl.lica fabricada per ORMAZABAL 

de tensió nominal 36kV. 

4520 1 4520 
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Cables de M.T. RV 18/30kV unipolars amb coberta de PVC 

i de secció 240mm². 

105901 1 105901 

Transformador trifàsic reductor de tensió amb el neutre 

accessible al secundari de potència nominal de 630kVA, i 

refrigeració natural d´oli de tensió primària de 25kV i de 

tensió secundaria de 0,4kV.connexió Dyn 11. 

9900 1 89100 

Transformador trifàsic reductor de tensió amb el neutre 

accessible al secundari de potència nominal de 400kVA, i 

refrigeració natural d´oli de tensió primària de 25kV i de 

tensió secundaria de 0,4kV.connexió Dyn 11. 

9100 1 9100 

Quadre de baixa tensió d´ORMAZABAL tipus CBTO-C amb 

8 sortides amb fusibles en bases. 

460 10 4600 

Joc de cables pel pont de B.T. de secció 240mm² d´alumini 

3 per fase i 3 pel neutre excepte en el transformador de 

400kVA que són 3 per fase i 2 pel neutre. 

588 10 5880 

Terra de protecció dels transformadors. Instal.lació de posta 

a terra utilitzan conductor nussos de coure de secció 50mm² 

amb piques de 2m. de longitut. 

760 10 7600 

Terra de servei o neutre  dels transformadors. 690 10 6900 

Instal.lació interior de terra de protecció en el C.T. amb 

el conductor de Cu 50mm². 

800 10 8000 

Instal.lació interior de terra de servei en el C.T. 800 10 8000 

Piques d´acer recobertes de coure de 2 metres de longitut. 30 40 1200 
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Enllumenat interior dels C.T.  per tenir una visibilitat mínima més 
enllumenat d´emergència. 

 

190 10 1900 

Plaques de senyalització del perill. 11,53 20 230,6 

Mà d´obra 40 8760 350400 

    

 

2.-BAIXA TENSIO. 

 

   

Descripció: € / 
Unitat 

Unitats € 

 

Rasa  1circuit  de baixa tensió  sota vorera. 10 - 150 

Rasa  2 circuits  de baixa tensió  sota vorera. 10 - 70 

Rasa  3 circuit  de baixa tensió  sota vorera. 20 - 60 

Rasa  2 circuits  de baixa tensió  sota calçada. 37 - 72 

Rasa  4 circuits  de baixa tensió  sota vorera. 25 - 25 

Rasa  8 circuits  de baixa tensió  sota vorera 100 - 100 

Rasa  3 circuits  de baixa tensió  sota calçada. 44 - 88 

Rasa  4 circuits  de baixa tensió  sota calçada. 50 - 100 

Rasa  1 circuit  de baixa tensió  sota calçada. 15 - 90 

Suministre i col.locació de sorra per les diferents rases fins a 10cm  

per damunt del tub. 

 

1 4673,27m 4673,27 
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Tapat de les rases i compactat a màquina en capes de 

15cm de gruix, donant l´humitat necessària per obtenir 

una compactació de mínim del 95%. 

 

 

15 4673,27m 70099,05 

Suministre i col.locació en rasa i en tubulars 

fins a 4563,27  metres de cable RV-K 0,6/1Kv 

3x1x240mm² + 150mm² 

 

14 4563,27m 63885,7 

Suministre i col.locació en rasa de cinta de seguretat 

PE per les diferents rases. 

2 4673,27m 9346,5 

Suministre, distribució i col.locació del tubs de Ø160mm 

pels cables de B.T. 

7 4673,27m 32713 

Suministre i col.locació en rasa i en tubulars 

fins a 110  metres de cable RV-K 0,6/1Kv 

3x1x630mm² + 240mm². 

45 110 4950 

Terminal bimetàl.lic per a cable subterrani RV-K 0,6/1Kv 

3x1x240mm² + 150mm². 

16 82 1312 

Terminal bimetàl.lic per a cable subterrani RV-K 0,6/1Kv 

3x1x6300mm² + 240mm². 

35 18 630 

Caixa de distribució urbana HIMEL, de poliester que 

permetrà fer 1 entrada i 2 sortides amb fusibles o 

cutxilles de seccionament. 

255 53 13515 
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Caixa de seccionament per vivendes urbana HIMEL, 

de poliester que permetrà fer 1 entrada i 1 sortida. 

239 8 1912 

Caixa general de protecció C.G.P.-9-100 PSDP de la 

marca HIMEL que protegeix la línia general 

d´alimentació. 

230 7 1610 

Caixa general de protecció C.G.P.-9-160 PSDP de la 

marca HIMEL que protegeix la línia general 

d´alimentació. 

254 5 1270 

Caixa general de protecció C.G.P.-9-250 PSDP de la 

marca HIMEL que protegeix la línia general 

d´alimentació 

269 16 4304 

Caixa general de protecció C.G.P.-9-400 PSDP de la 

marca HIMEL que protegeix la línia general 

d´alimentació. 

299 7 2093 

Caixa general de protecció C.G.P.-9-630 PSDP de la 

marca HIMEL que protegeix la línia general 

d´alimentació. 

325 3 975 

Fusibles baixa tensió 16. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes. 

6 5 30 

Fusibles baixa tensió 32. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes. 

7 1 7 

Fusibles baixa tensió 40. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes 

8 1 8 
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Fusibles baixa tensió 80. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes. 

10 1 10 

Fusibles baixa tensió 200. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes 

15 13 195 

Fusibles baixa tensió 250. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes 

19 7 133 

Fusibles baixa tensió 315. S´inclou l´instal.lació en 

les caixe 

22 3 66 

Fusibles baixa tensió 400. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes. 

24 1 24 

Fusibles baixa tensió 450. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes. 

26 2 52 

Fusibles baixa tensió 630. S´inclou l´instal.lació en 

les caixes. 

30 3 90 

Obertura de rasa 1 circuit  de baixa tensió  sota vorera. 200 - 3000 

Obertura de rasa  2 circuits  de baixa tensió  sota vorera. 200 - 1400 

Obertura de rasa  3 circuit  de baixa tensió  sota vorera. 400 - 1200 

Obertura de rasa  2 circuits  de baixa tensió  sota calçada. 720 - 1440 

Obertura de rasa  4 circuits  de baixa tensió  sota vorera. 500 - 500 

Obertura de rasa  8 circuits  de baixa tensió  sota vorera. 800 - 800 

Obertura de rasa  3 circuits  de baixa tensió  sota calçada. 880 - 1760 

Obertura de rasa  4 circuits  de baixa tensió  sota calçada. 800 - 1600 

Obertura de rasa  1 circuit  de baixa tensió  sota calçada. 300 - 150000 
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Mà d´obra 40 26280 1051200 

    

3.-ENLLUMENAT PUBLIC. 

 

   

Descripció: € / 
Unitat 

Unitats € 

 

Conjunt JCH-250 GC amb moderna lluminària 

Vsap 70W per a enllumenat viari amb carcassa 

d´alumini. 

460 61 28060 

Conjunt SM500-RT amb moderna lluminària 

Vsap 100W per a enllumenat viari i residencial 

amb carcassa d´alumini. 

500 64 32000 

Conjunt QSA-5 amb moderna lluminària 

Vm 125W per a enllumenat residencial. 

490 27 13230 

Conjunt TOP-604/A  amb moderna lluminària 

Vm 400W per a enllumenat de la pista de 

futbol sala.. 

525 12 6300 

Conjunt Denver bollard  amb fluorescent  de 26W 

per a enllumenat residencial. 

189 38 7182 

Obertura de rasa 1 circuit  de baixa tensió  sota vorera. 300 - 300000 

Obertura de rasa 2 circuits de baixa tensió  sota vorera. 400 - 40000 

Obertura de rasa 1 circuit  de baixa tensió  sota calçada. 500 - 8000 

Repasar superfície de les rases i compactar-les 20000 - 20000 

Suministre i col.locació de pedra. 12500 - 12500 
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Conductor de coure RV-K 0,6/1kV de secció 4x6mm. 

 

28200 - 28200 

Conductor de coure VV-K 0,6/1Kv de secció 4x6mm². 3600 - 3600 

Tub de polietilé de doble cara, llisa la interior i 

coarrugada l´exterior. 

14100 - 14100 

Conductor nu de  1x35mm² de secció que connexiona la 

lluminària i la xarxa de terres. 

19200 - 19200 

Formigó per la rasa de consistència tova. 15000 - 15000 

Piqueta de connexió a terra d´acer amb gruix de 300µm 

amb un diàmetre de 14,6mm. 

25 213 5325 

Luminària SM 500 RT de la marca CARANDINI 150 75 11250 

Lluminària JCH-250 GC de la marca CARANDINI 180 72 12960 

Lluminària QSA-5 de la marca CARANDINI 175 27 4725 

Lluminària  TOP-604/A  de la marca CARANDINI 229 12 2748 

Lluminària  Denver Bollard  de la marca CARANDINI 120 38 4560 

Columna Xaloc amb una alçada de 9 metres 250 97 24250 

Columna Town  amb una alçada de 8,160 metres 90 116 10440 

Columna Mistral  amb una alçada de 4 metres. 80 43 3440 

Arqueta amb mesures de 75x70x65mm. 5 40 200 

Armari i regulador d fluxe de la marca ARESTAT amb una 

potència nominal de 20kVA. 

9500 7 66500 

Mà d´obra 40 17520 700800 
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4.-RESUM PRESSUPOST. 

 

   

Total mitja tensió    

834831,49€ 

 

Total baixa tensió   1427558,52€ 

 

Total enllumenat   1392080€ 

 

I.V.A.  16%   584715,2€ 

 

    

TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT   4239185,2€ 
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2.- CONCLUSIONS : PROJECTE I PERSONALS  

 

El present projecte m´ha servit per tenir una visió global del suministrament elèctric des de les línies 
aèrees  passant pels centres de transformació M.T./B.T. i arribant mitjançant les línies de distribució en 
B.T. als diferents consums que tenim a les ciutats. El projecte m´ha servit per conèixer una branca de 
l´electricitat que m´interressa i que em crea ganes d´endinsar-me. 

Voldria donar gràcies al Enginyer i amic Oscar E. per les consultes que amb molta paciència m´ha resolt i 
el seu suministrament d´informació: catàlegs etc...Agrair als companys d´universitat que m´ha ajudat 
desintaressadament i agrair especialment al director del projecte Ramon Caumons Sangrà pels seus 
consells, la seva paciència, la seva plena disposició i les seves rectificacions. 

Agrair finalment el suport de Judit Armadans pel seu recolçament en els moments de feblesa i la seva 
paciència.  
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3.- REFERENCIES BIBLIOGRAFIQUES  

● Instalaciones de enlace y centros de transformación ( redes de baja tensión e instalaciones de enlace 
TOMO II) 2ºEdicion, editorial técnica. 

●Publicación técnica Schneider PT-004 Centros de transformación M.T./B.T.  Robert Capella. 

 

4.- REFERENCIES WEB 

w.w.w.ormazabal.com 

w.w.w.carandini.com 

w.w.w.philips.es 

w.w.w.merlingerin.com 

w.w.w.himel.es 

w.w.w.arelsa.com 

 
PLANOS: 

1-Situació. 

2-Emplaçament. 

3-Línia aèrea de M.T. 

4-Línia soterrada de M.T. 

5-Línies subterrànies de B.T. 

6-Pla general de potències. 

7-Unifilar general 

8-Rases mixtes M.T. i B.T. 

9-Rases de B.T. 

10-PFS-V 

11-PFU-3 

12-PFU-5  

13-PFU-5 Centre de Mesura 
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14-P.A.T. del C.T. subterrani PFS-V 

15-P.A.T. del C.T. PFU-3 

16-P.A.T. del PFU-5 amb 2 trafos. 

17-P.A.T. del C.T. de mesura. 

18-P.A.T. de la conversió aereosubterrània. 

19-Caixa de distribució urbana. 

20-Nínxol per les C.D.U. 

21-Caixa de seccionament. 

22-Enllumenat públic. 

23-Rases i arqueta del enllumenat públic. 

 

 

 

 

 


