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1.- Introducció del projecte                               

L´objectiu principal del projecte realitzat 
és el disseny i 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 ndustrial, un 
C.A.P., un col.legi, un poliesportiu i 
diferents zones verdes repartides per la 
zona. 

En el present projecte  s´ha realitzat el 
càlcul i el dimensionat de la línia 
subterrània de mitja tensió que tindrà 
una morfologia del tipus anell. També 
s´ha realitzat el càlcul de 6 centres de 
transformació del tipus: 

●Centre PFU. 

●Centre PFU d´abonat. 

●Centre PFS-V subterrani. 

En el esmentat projecte també s´ha 
realitzat el càlcul de la xarxa subterrània 
de baixa tensió de morfologia radial cap 
els diferents consums i finalment s´ha 
dissenyat l´enllumenat públic de les 9 
hectàrees fent un estudi luminotècnic 
mitjançant  el programa informàtic 
LUMCAL V2. 

També s´ha elaborat un estudi de 
seguretat i satut laboral d´obligat 
compliment en la realització de l´obra. 

 

Finalment s´ha fet un pressupost 
estimat del cost total de l´obra  

2.-  Objecte 

La memòria del projecte, juntament 
amb els corresponents plànols, annexes 
i esquemes variis tenen com a objecte 
la nova instal.lació elèctrica d´un pla 
comprès per 20 parcel.les ubicades a 
Moià, comarca del Bages provincia de 
Barcelona. 

Les instal.lacions subterrànies de M.T. 
i de B.T. s´han realitzat en tot moment 
tenint en compte la seva funcionalitat; 
de manera que aquestes instal.lacions 
siguin flexibles i puguin soportar una 
una futura  ampliació  

El projecte s´ha realitzat en 
compliment del Reglament 
Electrotècnic de Baixa tensió i les 
seves Instruccions Tècniques 
complementaries. 

També s´ha seguit la Normativa 
formulada per la companyia 
distribuïdora Fecsa-Endesa amb les 
Normes Tècniques particulars. 

Així el  present projecte  té per objecte 
mitjançant les normatives establertes la 
descripció de les instal.lacions que 
formen l´unitat d´actuació municipal de 
Moià de forma que permetin la correcta 
execució de l´obra i la seva legalització 
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3.-Dades generals dels projecte 

L´unitat d´actuació municipal a estudiar 
esta ubicada al poble de Moià, comarca 
del Bages, provincia de Barcelona. 

Esta delimitada pels carrers Joaquim 
Sala, carrer Pol, Rda de les Illes i 
finalment carrer Vilarrubia.El pla 
estudiat té una superfície de 90.000 
metres quadrats, dividits amb 
20parce.les: 

A (7595,87m²) parcel.la dedicada amb 
30 cases unifamiliars. 

B (1002,19m²) parcel.la on s´ubiquen 4  
cases unifamiliars. 

C (1719,71m²) parcel.la que només té 
il.luminació decorativa ja que és una 
zona verda. 

D (2045,24m²) parcel.la destinada a 10 
cases unifamiliars de 150m². 

E (8913,21m²) parcel.la on s´ubiquen 44 
cases unifamiliars de 200m² 

F (3128,24m²) parcel.la amb un 
poliesportiu de dues plantes de 1300m² 
cadascuna. 

G (2799,76m²) parcel.la on hi ha 15 
cases unifamiliars de 150m² superfície. 

H (6561,83m²) parcel.la on s´ubiquen 
110 vivendes dividides amb 10 escales 
individuals de 11 pisos respectivament. 
En el mateix bloc hi ha  aparcaments de 
240m² i locals comercials de 100m². 

I (1767,05m²) parcel.la on hi ha el centre 
d´atenció primari que té una superfície 
de 1000m² amb 2 plantes. 

J (4012,83m²) parcel.la destina a l´ús de 
40 pisos de 90m², amb 4 aparcaments de 
240m² i 4 locals comercials de 70m². 

 
 

per part dels Serveis Territorials 
d´Indústria i Energia per obtenir la 
corresponent autorització. 

 

K (4088,65m²) parcel.la destinada a un 
col.legi amb 3 plantes de 1000m². 

L (2514,01m²) parcel.la on s´ubica una 
gran zona comercial de 1500m² . 

M (2561,13m²) parcel.la corresponent a 
la zona industrial estudiada. En ella hi 
ha 3 indústries de 500m² cadascuna. 

N (7078,71m²) parcel.la on s´ubiquen 7 
indústries de 750m². 

O (3657,79m²) parcel.la que s´utilitza 
com la segona zona verda de l´unitat 
d´actuació municipal. S´ha realitzat 
l´estudi luminotècnic corresponent com 
a enllumenat decoratiu. 

P (3034,74m²) parcel.la destinada a 50 
vivendes de 100m², 12 aparcaments de 
200m² i 15 locals comercials de 150m². 

Q (1514,18m²) parcel.la on es situa un 
local de 1000m² per la residència de 
bmbers. 

R (888,65m²) parcel.la on hi ha 2 
indústries de 300m². 

S ( 2564,84m²) parcel.la que pertany al 
polígon industrial amb 4 indústries de 
400m². 

T ( 372,78m²) parcel.la destinada a la 
darrera zona verda. 
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4.-Descripció de l´instal.lació            
elèctrica 

L´instal.lació elèctrica és divideix en 4 
apartats: 

●Xarxa de M.T. 

         -Línia aèrea de mitja tensió. 

         -Conversió aereosubterrània. 

          -Xarxa subterrània de mitja tensió 
en anell. 

●Xarxa de B.T. 

●Centres de transformació. 

-Centres de superfície PFU-5 amb 2 
transformadors de 630kVA. 

-Centre de superfície d´abonat  PFU-5 
amb un transformador de 400kVA. 

-Centre de superfície PFU-3 amb un 
transformador de 630kVA. 

-Centre subterrani PFS-V amb 2 
transformadors de 630kVA. 

●Enllumenat públic. 

-Xarxa subterrània de B.T. 

-Quadres Arestat reductors de fluxe. 

-Lluminàries tipus ( Denver Bollard per 
les zones verdes, SM-500RT per les 
zones residencials amb cases 
unifamiliars, JCH250 GC per les zones 
cèntriques del pla estudiat, QSA-5 per la 
zona industrial i TOPLIGHT 604A per 
la pista de futbol sala exterior.) 

5.-Suministrament 

La companyia elèctrica amb qui es 
contractarà el suministrament serà 
FECSA ENDESA que és la companyia 
operadora en aquesta zona.El 
suministrament es realitzarà des de la 
línia aèrea de M.T. que s´ubica aprop del 
carrer Joaquim sala on es realitzarà una  

conversió per soterrar la línia. La línia 
soterrada arribarà al centre de 
transformació 1 a la cel.la de línia 
corresponent on començarà tot el 
recorregut per formà la connexió en 
anell pels diferents centres de 
transformació. 

El recorregut de la línia de M.T. serà: 

-Conversió a C.T.1 

-C.T.1 a C.T.3 

-C.T.3 a C.T.2 

-C.T.2 a C.T.6 

-C.T.6 a C.T.4 

-C.T.4 a C.T.5 

-C.T.5 fins la segona cel.la de línia 
corresponent del C.T.1  

La tensió nominal de la línia 
subterrània de M.T. és de 25kV i la 
distribució es farà amb cables 3 cables 
unipolars d´alumini de secció 240mm². 

La xarxa subterrània de B.T. és 
distribuirà de forma radial mitjançant 
conductors unipolars d´alumini RV 
0,6/1kV   3x240mm² + 150mm²  per la 
majoria de consums excepte aquells 
que requereixen una major potència, 
anomenats serveis especials que són el 
C.A.P. , el poliesportiu i el col.legi on 
s´utilitzaran condutors RV 0,6/1kV 
3x630mm² + 240mm². 

L´enllumenat públic es distribueix 
mitjançant 7 quadres de comandament, 
protecció i control de la marca 
ARESTAT. 

Cada C.T. alimenta el seu quadre 
corresponent i aquest quadre 
d´il.luminació alimenta al mateix temps 
la seva parcel.la. L´enllumenat públic 
s´ha distribuït individualment per 
parcel.les. 
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6.-Instal.lalció de connexió a terra. 

 
En la  conversió aereosubterrània i en 
els centres de transformació 
corresponents s´ha utilitzat una malla 
electrosoldada  juntament amb les 
piques i electrodes corresponents 
especificats en el present projecte per 
assegurar una bona connexió a terra. 
En la xarxa de baixa tensió s´ha 
utilitzat l´esquema TT i en 
l´enllumenat públic s´ha utilitzat les 
piques i electrodes adequats detallats 
en el PFC apartat càlcul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


