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Resum 

Aquest projecte intenta donar resposta a una necessitat urgent d’energia elèctrica per part 

d’unes determinades indústries. Es tracta de dotar de subministrament elèctric a l’àrea 

requerida, per tal de facilitar la seva industrialització. 

Aquesta solució consistirà en una estació provisional de generació d’energia elèctrica 

mitjançant uns motogeneradors dièsel (de 1600 kVA) connectats a un transformador 

elevador de tensió (400/25000 V i 6300 kVA) per tal de subministrar energia a 25 kV als 

futurs consumidors, mitjançant les línies de mitjana tensió (MT) corresponents. En aquest 

apartat s’analitzaran les necessitats energètiques dels futurs clients per tal de dimensionar 

dita central provisional i es dissenyaran totes les parts que constituiran l’estació, com són els 

dipòsits d’emmagatzematge de gasoli, els motogeneradors escollits, els transformadors i 

l’aparamenta d’MT (a 25 kV) necessàries, com són les cel·les de distribució.  

Cal remarcar que els consumidors s’establiran al polígon industrial en dues etapes, per tant 

es dissenyarà l’estació provisional en funció dels clients actius de cada etapa. 

En segon lloc es dissenyarà i es faran els càlculs necessaris de la xarxa de distribució adient 

per tal de fer arribar l’energia generada als consumidors finals a una tensió de 400 V. 

Aquesta xarxa constarà de sis centres de transformació (CT) en la primera etapa i de cinc 

centres de transformació més en la segona etapa. Aquest centres de transformació 

consistiran en edificis prefabricats existents al mercat i estaran constituïts per les cel·les de 

distribució necessàries i cadascun amb un transformador 25/0,4 kV de 630 kVA. A més es 

definiran les línies d’MT corresponents intentant donar redundància d’alimentació a cada CT. 

Per a la segona etapa, per tal de connectar els nous CT, es realitzaran les connexions 

necessàries a la nova xarxa de distribució d’MT ja existent amb cables d’MT per tal 

d’alimentar aquests nous CT. 

L’horitzó temporal de funcionament d’una part d’aquesta solució és de dos anys, la 

corresponent a la central de generació elèctrica, fins que es construeixi una subestació 

d’energia elèctrica (S.E.) definitiva que es connecti a la xarxa general i doni subministrament 

definitiu a tota la zona, mentre que la part corresponent a la xarxa de distribució serà de 

caire permanent i es continuarà fent servir un cop enllestida la subestació definitiva. 

També es realitzarà l’estudi de l’impacte ambiental  donant com a resultats la viabilitat del 

projecte. 
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1. Glossari 

 A: Superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada del àrea d’incendi 

 Aei: Superfície construïda de cada edifici industrial que forma l’establiment 

 BT: Baixa tensió 

 C.G.E.P.: Central de generació elèctrica provisional  

 C1600: Consum específic que té cada motor a un regim de càrrega determinat 

 Ci: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perill de cada combustible que 

existeix en cada sector d’incendi 

 CT: Centre de transformació  

 f: Freqüència de la xarxa 

 hi: Alçada d’emmagatzematge de cada un dels combustibles  

 I’a: Corrent d’arrencada del relé 

 I’d: Intensitat de defecte 

 Ia: Intensitat d’arrencada del relé 

 Icc: Intensitat de curtcircuit 

 K’: Constant del relé 

 L: Longitud de línia 

 MT: Mitjana tensió 

 N1600: Nombre de motors de 1600 kVA que estaran en funcionament 

 Pa: Potència corresponent a enllumenat públic 

 Pb: Pèrdues en buit 

 Pc: Pèrdues en càrrega 

 Pc: Potència corresponent a edificis o locals destinats a fins comercials o d’oficines  
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 Pd: Potència corresponent a centres d’ensenyament 

 Pe: Potència corresponent a edificis o instal·lacions de característiques especials, 

com centres mèdics, poliesportius, etc.  

 Ph: Potència corresponent a establiments hotelers o d’allotjament turístic 

 Pp: Potència corresponent a locals de pública concurrència 

 Pv: Potència corresponent a habitatges 

 QE: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del establiment industrial 

 Qei: Densitat de càrrega de foc de cada edifici industrial que forma l’establiment 

 Qs: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi 

 qsi: Densitat de càrrega de foc corresponent a zones amb processos diferents que es 

realitzen en el sector d’incendi  

 qvi: Càrrega de foc aportada per cada metre cúbic de cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge existent en un mateix sector d’incendi 

 R: Resistència de línia 

 Ra: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perill (per a la activació) 

inherent a la activitat industrial que es desenvolupa al sector d’incendi, producció, 

muntatge, transformació, emmagatzematge,etc. 

 S.E.: Subestació d’energia elèctrica  

 S: Potència aparent 

 Scc: Potència de curtcircuit 

 Si: Superfície de cada zona amb procés diferent i amb la seva densitat de càrrega de 

foc corresponent 

 si: Superfície ocupada en planta per a cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge en el sector d’incendi 

 Sn: Potència aparent nominal del transformador 

 t’’: Temps del relé a temps independent 
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 ta: Temps desitjat d’autonomia que volem per a la nostra instal·lació 

 tcc : Temps de resposta de les proteccions 

 U p(acc): Tensió de pas màxima admissible en l’accés 

 U’a(acc): Tensió de pas calculada en l'accés 

 U’C: Tensió de contacte calculada  

 U’d: Tensió de defecte 

 U’P: Tensió de pas calculada 

 UBT: Nivell d'aïllament en BT 

 UC: Tensió de contacte màxima admissible  

 ucc: Tensió del curtcircuit del transformador 

 Un1: Tensió de línia primària nominal 

 Un2: Tensió de línia secundària nominal 

 UP: Tensió de pas màxima admissible  

 Vc: Volum estimat de combustible que necessitem 

 Vd
1: Volum de combustible consumit amb cap motor avariat a la primera etapa 

 Vd
2: Volum de combustible consumit amb un motor avariat a la primera etapa 

 Vd
3: Volum de combustible consumit amb cap motor avariat a la segona etapa 

 Vd
4: Volum de combustible consumit amb un motor avariat a la segona etapa 

 X.D.E.: Xarxa de distribució elèctrica  

 X: Reactància de línia 

 ΔU: Caiguda de tensió 

 ρ: Resistivitat del terreny 
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2. Antecedents 

Es preveu la urbanització amb activitat industrial d’una zona que pertany al polígon industrial 

del Baix Ebre comprés entre el riu Ebre, la Carretera Tarragona-Valencia i l’Avinguda de 

Don Àlvar. Aquest polígon pertany al municipi de Tortosa, comarca del Baix Ebre. 

En una primera etapa que es realitzarà durant el primer any (2016) es preveu la incorporació 

de deu clients a la xarxa de distribució que es construirà i es definirà en aquest projecte. 

Entre aquests clients ja hi ha un parell de consumidors que actualment estan funcionant 

amb generadors elèctrics independents i que s’incorporaran a la futura xarxa. Per a la 

segona etapa (2017) es preveu la incorporació de nou clients addicionals. 

En l’horitzó temporal de dos anys (2016 i 2017) es preveu una necessitat de 

subministrament d’energia elèctrica per  tal d’iniciar noves activitats industrials abans de tenir 

disponible la connexió de la zona amb la xarxa de distribució pública.  

Per tal de donar energia elèctrica el més aviat possible, i abans de l’inici del 2016, es preveu 

la construcció d’una central de generació d’energia elèctrica provisional mentre la companyia 

subministradora d’energia elèctrica no construeixi i posi en servei una subestació elèctrica 

definitiva, prevista a la zona. 

Amb tot això es necessita una nova xarxa de distribució en MT de l’energia elèctrica 

produïda amb sis nous centres de transformació per tal de donar servei a la zona durant la 

primera etapa i de cinc centres de transformació més per a la segona etapa. 
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3. Objecte i justificació del projecte 

En aquest projecte és descriuen les característiques tècniques de la central de generació 

d’energia elèctrica provisional així com de la xarxa de distribució d’MT necessària per tal de 

subministrar energia elèctrica el més aviat possible a les noves indústries que es volen 

ubicar en el polígon industrial del Baix Ebre. 

Per aquest motiu es dissenyarà i es faran els càlculs necessaris dels següents elements: 

1. Una central de generació elèctrica provisional (C.G.E.P.) mitjançant motogeneradors 

i un transformador elevador de potència per tal de generar energia a 25 kV 

2. Una xarxa de distribució elèctrica (X.D.E.) de 25 kV constituïda per onze centres de 

transformació de 630 kVA amb les seves línies d’MT d’alimentació i distribució 

intentant donar redundància de servei 

El disseny del traçat de les línies d’MT s’ha realitzat tenint en compte el menor impacte 

ambiental i amb el menor impacte sobre terrenys i/o propietats públics i de particulars. 

També s'han fet unes hipòtesis de la previsió d'energia elèctrica demandada per cada client i 

serveis que s'hagin d'instal·lar a cada parcel·la del polígon. 

Així mateix, en ser un projecte constructiu, una altra finalitat d’aquest projecte, i no menys 

important,  és tractar d’obtenir l’autorització administrativa d’instal·lació, així com la llicència 

ambiental. 

La justificació principal d’aquest projecte és la de subministrar energia elèctrica urgent als 

clients que es volen instal·lar al polígon industrial esmentat durant el 2016 i el 2017. Ja que 

la subestació elèctrica definitiva no pot ser construïda abans d’aquestes dates. 

 

3.1. Abast del projecte 

L’abast del projecte és: 

 Disseny i càlcul d’una central de generació elèctrica provisional en mitjana tensió, 

avaluant els processos d’emmagatzematge, generació, transformació i distribució. 

 Disseny i càlcul d’una xarxa de distribució permanent formada per línies de mitjana 

tensió i centres de transformació 
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  Fronteres del projecte 

Instal·lació Procés Està inclòs No està inclòs 

C.G.E.P. Emmagatzematge L’estudi del tipus de dipòsits 

d’emmagatzematge, 

capacitat i nombre  

Necessitats de combustible i 

periodicitat de 

subministrament 

L’estudi de la cimentació i 

instal·lació dels dipòsits  

El mode de subministrament 

del combustible 

Les canalitzacions per al 

transport de combustible des 

dels dipòsits fins als 

motogeneradors 

 Generació L’estudi del tipus de 

motogeneradors, capacitat 

de generació i configuració  

L’estudi de la potència 

generada a 400 V 

El sistema de BT, cables de 

connexió (a 400 V) entre els 

motogeneradors i el 

transformador de potència de 

6,3 MVA  

Els sistemes control, 

supervisió i comunicació 

 Transformació  L’estudi del tipus de 

transformador escollit 

El cablejat d’MT entre el 

transformador i el centre de 

distribució 

Presa de terra del 

transformador instal·lat 

Els sistemes de BT, control, 

supervisió i comunicació 

 

 

 

Fig. 3.1. Abast i fronteres del projecte 
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  Fronteres del projecte 

Instal·lació Procés Està inclòs No està inclòs 

C.G.E.P. Distribució L’estudi de la configuració 

del centre de distribució 

(cel·les modulars de 

distribució de mitjana 

tensió) 

Nombre i tipus del 

transformador de S.A. 

Pont del cable de mitjana 

tensió de connexió entre 

les cel·les de distribució i 

els transformadors de S.A. 

L’estudi de la cimentació, 

construcció de l’edifici del centre de 

distribució 

L’estudi dels sistemes de ventilació 

i enllumenat del centre de 

distribució 

L’estudi dels sistemes de BT 

(cablejat de BT des del secundari 

dels transformadors de S.A. al 

quadre general del BT, l’estudi de 

quadre general de BT, fusibles de 

protecció, etc.) 

Xarxa de 

distribució 

Línies de 

mitjana tensió 

L’estudi de la secció i 

configuració de les línies 

d’MT per a aconseguir una 

xarxa de subministrament 

elèctric viable 

Terminacions i connexions finals a 

les cel·les de distribució dels CT 

L’obra necessària (obertura i 

tancament del fossat) per a l’estesa 

del cablejat. 

 Centre de 

transformació 

L’estudi de la configuració 

dels CT (cel·les de 

distribució i 

transformadors) 

Pont del cable de mitjana 

tensió de connexió entre 

les cel·les de distribució i 

els transformadors 

L’estudi de la cimentació, 

construcció del edifici del centre de 

transformació 

L’estudi dels sistemes de ventilació 

i enllumenat del centre de 

transformació 

L’estudi dels sistemes de BT 

(cablejat de BT des del secundari 

dels transformadors. al quadre 

general del BT, l’estudi de quadre 

general de BT, fusibles de 

protecció, etc.) 

Fig.  3.2. Abast i fronteres del projecte 

 

 

 



 

Pàg. 12  Memòria 

 

4. Reglamentació, disposicions legals i normes 

4.1. Reglamentació i disposicions legals 

La construcció de la instal·lació serà efectuada d’acord amb els vigents reglaments i lleis: 

[1] Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

[2] Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

[3]  Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 

[4] Real Decreto 143/2003, de 7 de febrero, por el que se modifica el Estatuto del 

Instituto Español de Oceanografía (IEO), aprobado por el Real Decreto 1950/2000, 

de 1 de diciembre, y el Estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA), aprobado por el Real Decreto 1951/2000, de 1 de 

diciembre.  

[5] Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, RA-MINP 

[6] Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

[7] Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios 

[8] Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 

las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 

1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 

2201/1995, de 28 de diciembre 

[9] Documento UNESA nº3 “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a 

tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría” 
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4.2. Normes 

[10] Norma ISO 3046-1:1995 Motores de combustión internos que corresponden - 

Funcionamiento - la Parte 1: Condiciones de referencia estándar, declaraciones de 

poder, repostan y consumos de aceite lubricante, y métodos de prueba 

[11] Norma UNE 20435-2 Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de 

transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones 

nominales de 1 a 30 kV 

[12] Norma IEC 62271-200, Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo 

envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV 

e inferiores o iguales a 52 kV. 

[13] Norma UNE 109501: Instalación de tanques de acero aéreos o en fosa para 

almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. 

[14] Norma UNE 62350-2: Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y 

combustibles líquidos. Tanques de capacidad mayor de 3 000 litros. Parte 2: 

Tanques horizontales de doble pared (acero-acero). 

[15] Norma UNE 21428: Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en 

aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 

36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 1: Requisitos para transformadores en 

alta tensión. 

[16] Norma UNE 20435-1:1990 Guía para la elección de cables de alta tensión 

[17] Recomendación UNESA 5201D 

[18] Recomendación UNESA 6407B 

[19] Recomendación UNESA-1206B 
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5. Emplaçament de l’activitat 

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte estaran situades íntegrament en la zona del 

polígon industrial del Baix Ebre del municipi de Tortosa, en la comarca del Baix Ebre. Les 

seves situacions exactes estan en els plànols d’emplaçament adjunts, vegeu l’annex F. 

5.1. Emplaçament de la central de generació elèctrica 

provisional (C.G.E.P.) 

La planta de generació d’energia elèctrica es situarà a la parcel·la número 10 que està 

situada al carrer F, número 9.  

 

 

 

 

Fig.  5.1. Ubicació de la central de generació elèctrica provisional – Vista aèria 
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Dita parcel·la està subdividida en quatre parts iguales i cadascuna d’aquestes parts tindrà 

els seus usos i titularitats propis. El quadrant superior esquerra és el destinat a la subestació 

elèctrica definitiva i una part estarà destinada a la central  de generació d’energia elèctrica 

provisional (objecte del nostre estudi), veure l’annex F. La zona de la activitat que és objecte 

del nostre projecte té una superfície prevista de 1320 m2 aproximadament. 

 

 

 

 

 

Fig.  5.2. Ubicació de la central de generació elèctrica provisional 
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5.2. Emplaçament dels centres de transformació i de les línies 

de mitjana tensió 

Els CT estaran situats íntegrament en la zona d'estudi i en les diferents parcel·les on hi hagi 

previsió de demanda elèctrica. Les seves situacions exactes es poden observar en 

l’annex F). En la Fig. 5.3,  també veiem una aproximació de les seves ubicacions i 

recorreguts.  

 

 

Fig.  5.3. Ubicació dels centres de transformació i recorregut de les línies de 

distribució 
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6. Classificació de l’activitat 

6.1. Generació i distribució 

Les disposicions del Real Decreto 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Real Decreto 

136/1999, de 18 de maig, pel que s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de la administració ambiental, 

determinen que la activitat de generació de energia elèctrica es classifiqui de la següent 

forma: 

 Annex II.1: Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen un 

informe preceptiu emès per l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya. Codi d’activitat a la que pertany: 

o 1: Energia 

o 1.1: Instal·lacions de combustió, incloses les de cicle combinat, amb una 

potència tèrmica instal·lada fins a 50 MW 

Segons el Reglament d’activitats molestes, insalubres i perilloses (RA-MINP), l’activitat es 

classificaria com molesta, nociva i perillosa degut a: 

 Producció de sorolls 

 Possibilitat de vessament d’olis i combustible 

 Presència d’alta tensió i emmagatzematge de combustible inflamable 
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7. Descripció de l’activitat 

A partir de les dades de partida disponibles, es farà un estudi amb les variants de generació 

possibles, sempre compatibles amb les condicions operatives de la instal·lació i atenent les 

condicions de l’entorn, tenint en compte la potència elèctrica demandada pels possibles 

clients i en l’horitzó de temps previst. 

Segons l'estimació que fem de futurs clients i de la seva demanda d'energia elèctrica (vegeu 

l’annex A) tenim, per a la primera etapa, la taula de la Fig.7.1: 

 

PARCEL·LA  CLIENT POTÈNCIA 

12 Client 1 315 kW  

18 Mòdul A : Client 2 153.75 kW  

   Mòdul B: Client 3 153.75 kW  

21 Mòdul A: Client 4 153.75 kW  

   Mòdul B: Client 5 153.75 kW  

21b Client 6 172.5 kW  

21 Mòdul A: Client 7  100 kW  

   Mòdul A1: Client 7b 125 kW  

   Mòdul B: Client 8 100 kW  

19 Mòdul A: Client 9 161.25 kW  

   Mòdul B: Client 10 161.25 kW  

 

Fig.  7.1. Estimació de potència demandada per parcel·la a la primera etapa 
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I per la segona etapa la següent taula: 

PARCEL·LA  CLIENT POTÈNCIA 

22 Mòdul A: Client 11 128.75 kW 

 Mòdul B: Client 12 103.75 kW 

22 Mòdul A: Client 13 173.75 kW 

 Mòdul B: Client 14 103.75 kW 

22b Client 15 257.5 kW 

22b Mòdul A: Client 16 161.25 kW 

 Mòdul B: Client 17  161.25 kW 

20 Mòdul A: Client 18 100 kW 

   Mòdul B: Client 19 100 kW 

Per tant, aplicant un factor de potència de 0,8, les previsions de potència aparent 

demandada pels consumidors actuals i previstos en les parcel·les a alimentar durant les 

dues etapes són les següents: 

ANY  POTÈNCIA DEMANDADA  

Etapa 1 (2016) 2,19 MVA  

Etapa 2 (2017) 1,61 MVA  

 

Fig.  7.2. Estimació de potència demanada per parcel·la a la segona etapa 

 

 

 

 

 

Fig.  7.3. Estimació de potència demanada total per etapa 
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7.1. Descripció  de la central de generació elèctrica 

provisional (C.G.E.P.) 

7.1.1. Període de funcionament 

Es preveu que la central de generació elèctrica provisional estarà en funcionament mentre 

no es construeixi i es posi en servei la nova subestació elèctrica (S.E.) 220/25 kV que 

donarà alimentació definitiva a la zona. 

En un principi, es contempla un període de funcionament de dos anys, preveient el canvi a 

l’alimentació definitiva per part de la futura S.E. en el primer trimestre de 2018. 

La planta generarà, aproximadament, dos llocs de treball directes per al funcionament 

normal de la instal·lació i es necessitaran quatre treballadors per a complir amb l’horari 

corresponent a cada lloc de treball. Un treballador en cada un dels tres torns d’operari i un 

treballador amb jornada partida per al manteniment. L’organització prevista d’aquest 

personal és la següent: 

 

Lloc de treball Horari Número de treballadors 

Operadors 

06.00 h - 14.00 h 1 

14.00 h - 22.00 h 1 

22.00 h - 06.00 h 1 

Manteniment 

08.00 h - 13.00 h 

1 

15.00 h - 18.00 h 

 

 

A nivell mediambiental, el disseny de la planta es regirà pel següent criteri de sostenibilitat: 

minimitzar el consum energètic a través de la instal·lació d’equips de màxima eficiència, 

evitant les arrencades i aturades i intentar reduir al màxim el risc de vessaments i fuites. 

Fig.  7.4. Estimació de llocs de treball per a la central 
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7.1.2. Disseny de la central 

La central es dissenyarà a partir d’una potència màxima corregida total de 4,04 MVA. Aquest 

resultat surt d’aplicar un factor de correcció a la suma de la potència demandada dels dos 

anys (vegeu l’annex A). A la taula de la Fig. 7.5 es poden observar el valors definitius.  

Donat que està prevista la connexió amb la xarxa definitiva a principis del 2018 i que es 

preveu que aquesta central provisional entri en funcionament a principis de 2016, els 

escenaris per al dimensionament de la central de generació provisional seran de dos anys i 

amb els següents valors de disseny: 

 

ANY  POTÈNCIA DEMANDADA  POTÈNCIA CORREGIDA  

2016 2,19 MVA  2,33 MVA  

2017 1,61 MVA  1,71 MVA  

 

La planta prevista estarà formada per diferents grups generadors d'energia elèctrica. Es 

preveu la instal·lació de diversos grups en paral·lel fins a completar la potència màxima 

corregida, amb un sistema automàtic de control i regulació que connecti o desconnecti les 

màquines en funció de la demanda de la xarxa. La potència total de la planta serà de l’ordre 

de 6,4 MVA. 

A la sortida dels grups generadors, s'instal·larà un transformador elevador de tensió per tal 

d’assolir una tensió de 25 kV per a la xarxa de distribució. 

El transformador elevadors es connectarà a unes barres de distribució de 25 kV a les quals 

es connectaran les sortides dels cables alimentadors o feeders de la xarxa de distribució. 

 

 

 

Fig. 7.5. Valors de potència demandada i corregida totals per any 
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La planta a projectar complirà amb les premisses següents: 

 Tots els grups generadors a instal·lar disposaran dels elements propis necessaris 

per al control i protecció 

 Es garantirà un sistema de subministrament de combustible als grups que permeti 

una autonomia suficient per a un correcte funcionament del sistema, tenint en 

compte la possibilitat d'incidències en l’abastiment 

 El sistema de control i regulació dels grups generadors garantirà un rendiment òptim 

de la instal·lació, de forma que les màquines treballin sempre en un punt de 

funcionament amb rendiment màxim 

 La planta permetrà fer front a les incidències normals que puguin sorgir en 

l’explotació de la instal·lació, sense repercussions o amb la mínima repercussió 

possible als clients connectats a la xarxa. Per tant s’haurà de contemplar la 

possibilitat de sectoritzar i realimentar parts de la instal·lació 

 La configuració de la central no serà de tipus N-1, perquè considerem que és de 

caire provisional (no ho farem així en el cas de la xarxa de distribució que es planteja 

com a definitiva) i els clients hauran d’assumir els talls de subministrament elèctric 

deguts a les incidències produïdes en el transformador de potència o en el centre de 

distribució. De totes maneres, en el procés de generació, sempre s’intentarà tenir 

grup de reserva que, en cas d’avaria, es pugui posar en servei. 

 

S’ha previst que la central estigui formada per equips habituals del mercat de l’energia 

elèctrica i de gran consum per a les següents raons: 

 Rapidesa del subministrament, tant d’equips nous com de recanvis, degut a la 

urgència dels clients i la criticitat del servei 

 Més possibles fabricants d’un mateix producte 

 Facilitat de manteniment (no es requereix un nivell d’especialització elevat) 

 Major possibilitat de sortida al mercat un cop finalitzi l’ús previst 

 Cost més ajustat 

 



Disseny i càlcul d’una central de generació elèctrica provisional en mitjana tensió  i disseny i càlcul de la xarxa de distribució 

corresponent per tal de subministrar energia elèctrica a un futur polígon industrial. Pàg. 23 

 

7.1.3. Sistema de generació elèctrica 

S’han escollit grups de potència unitària de 1600 kVA, de tal manera que puguin arribar a 

formar un conjunt amb potència unitària màxima de 6400 kVA treballant en paral·lel. 

La situació més desfavorable es donarà (vegeu l’annex A): 

 en la primera etapa quan només estiguin en funcionament dos dels quatre 

motogeneradors 

 en la segona etapa quan només estiguin en funcionament tres dels quatre 

motogeneradors 

En aquests casos hi haurà una potència instal·lada de 3200 kVA per als 2360 kVA 

demandats a la primera etapa i de 4800 kVA per als 4,04 MVA demandats en la segona 

etapa. Per tant, es pot considerar que la instal·lació cobreix la potència sol·licitada (vegeu 

l’annex A). 

Els valors de potència i consum s’han definit per a un factor de potència de 0,8 i en 

condicions normals ISO 3046/1. El resum de les característiques principals és: 

 Potència unitària: equips de 1600 kVA 

 Potència activa mínima: 1200 kW 

 Funcionament: en continu (7 dies/setmana 24 hores/dia) 

 Tensió de generació: 400 V 

 Freqüència: 50 Hz 

 Velocitat de gir: no superior a 1500 rev./min 

 Combustible: gasoli 

 Presentació: en cabina acústica per a exterior 
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A la Fig. 7.6 tenim la fotografia del tipus de motogenerador que farem servir a la central. Per 

a accedir al detall de les seves característiques vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [3]. 

 

 

 

Aquests motogeneradors estaran allotjats dins de contenidors per al seu transport i 

assentament ràpid en el lloc de funcionament. Els contenidors també els proporcionaran les 

condicions següents: 

 Insonorització per a la seva compatibilitat d'emissions sonores màximes permeses a 

la zona prevista 

 Estanqueïtat davant possibles fuites de líquids (oli, combustible, etc.) per assegurar 

la no contaminació accidental del sòl 

 Accessibilitat per al seu manteniment i reparació rapida 

 El contenidor està equipat amb el conjunt dels sistemes auxiliars per al seu correcte 

funcionament: sistema de ventilació, sistema d’escapament, sistema de combustible, 

sistema de control de potència, sincronisme i proteccions, etc. 

 Capacitat de regulació de càrrega segons la necessitat de consum 

 Els contenidors són aptes per a la implementació en ambients exteriors propers al 

mar 

Fig.  7.6. Motogenerador  de gasoli de 1600 kVA 
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A part del que hem comentat anteriorment, el grup motogenerador es presentarà dins d’un 

contenidor insonoritzat per tal d'aconseguir els següents objectius: 

 Resistència a les condicions ambientals pròpies de la zona, fabricat en acer 

galvanitzat per a major resistència a la corrosió 

 Minvar la sonoritat cap al exterior, emetent un màxim de 83 db (A) a 1 m 

 Com a element de contenció de líquids interiors en cas de fuita fortuïta 

 

A la Fig. 7.7 tenim la fotografia del contenidor on estaran ubicats els motogeneradors. Per a 

accedir al detall de les seves característiques vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [3]. 

 

 

Fig.  7.7. Contenidor per al motogenerador de gasoli de 1600 kVA  
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Aquest conjunt de generació elèctrica constarà també de sistemes auxiliars propis. Aquests 

són els següents: 

 Sistema d'admissió: filtres d’aire de combustió i indicador de servei 

 Sistema de refrigeració: radiador, ventilador bufant, bomba d’aigua, vàlvula de tres 

vies, etc. 

 Sistema d’escapament: filtre, depòsit de combustible en bancada de grup amb 

interruptor de màxim i mínim, bomba primària, etc. 

 Sistema de lubricació: filtre d’oli, càrter, bomba de circulació d’oli, vàlvules de 

seguretat, etc. 

 Generador: d’imants permanents sense escombretes, resistència anticondensació, 

sensors de temperatura de l’estator, etc. 

 Sistema d’arrencada: motor d’arrencada, bateries, alternador de càrrega, etc. 

 Sistema de control: regulador de velocitat electrònic. 

 Instrumentació: Sondes de temperatura, pressió, etc. dels diferents sistemes de 

refrigeració, d’oli, etc. i panell de control incloent-hi alarmes 

 

7.1.4. Sistema d’emmagatzematge de combustible 

Per a disposar del combustible de manera continua s’instal·larà un sistema 

d’emmagatzematge  de gasoli en el mateix recinte de la C.G.E.P., consistent en uns dipòsits 

que s’ompliran segons les necessitats previstes i estaran connectats directament als 

motogeneradors de gasoli. 

Ja que de moment mai estaran funcionant a ple rendiment els quatre motors simultàniament 

s’han dimensionat el volum dels dipòsits de gasoil tenint en compte la situació més 

desfavorable, treballant 24 hores al seu rendiment corresponent. I haurem de tenir en 

compte que els motors de 1600 kVA tenen uns consums horaris a ple rendiment de 325,4 l/h 

i de 244,8 l/h treballant al 75 % de càrrega (vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [3]). 

A més, al no ser conegudes les corbes de càrrega dels consums de les nits i els caps de 

setmana, es suposarà un disminució del 40% en consum elèctric en aquestes franges 

horàries. 
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Segons la situació més desfavorable, en termes de consum, que es pot donar calcularem el 

volum dels dipòsits necessaris en aquesta configuració: els quatre motors de 1600 kVA 

treballant a 63% de càrrega (vegeu l’annex A). 

En el cas que no tinguem el valor real de consum específic als règims en els quals 

treballaran els grups electrògens agafarem els immediatament superior dels valors de 

consum que coneixem. Així també tindrem un petit marge en aquesta qüestió.  

A partir de l’Eq. 7.1. i sabent la situació més desfavorable, obtindrem un volum de dipòsit 

necessari aproximadament de 130 kl. 

                                                     kl 

 

Per tant,  configurarem el sistema d’emmagatzematge de la següent manera: 

 Constarà de tres dipòsits de 100 m3 cadascun (un  més del necessari per a tenir 

redundància en el sistema de subministrament als motogeneradors i així disminuir el 

risc d’aturada del servei en cas d’avaria d’un dels dipòsits)  

 Aquests dipòsits s’ompliran mitjançant camions cisterna un cop per setmana i 

s’assolirà l’autonomia desitjada de 24 hores els set dies de la setmana 

 

El dipòsit escollit serà un LFD 100 P de la marca Lapesa, de doble paret acer-acer per a 

instal·lacions exteriors. Tindrà les característiques següents: 

 Dipòsit exterior i interior d’acer 

 Dimensions i especificacions tècniques segons la norma UNE 62350-2, per a 

instal·lacions de tancs horitzontals de doble paret d’acer i la UNE-EN 12285-2 per a 

tancs aeris 

 Entre les dues parets existeix una cambra d’aire amb un sistema de detecció de 

fuites 

                   (Eq.  7.1) 



 

Pàg. 28  Memòria 

 

 L’acer que es fa servir en la construcció segueix la norma europea EN 10025, serà 

de gran resistència mecànica i capacitat de deformació i absorció de cops (en el seu 

trasllat) i moviments moderats de terreny 

 El recobriment és altament resistent a la corrosió de qualsevol origen i al vessament 

de combustible líquid 

 Les seves dimensions seran: 

o 3 m de diàmetre 

o 14,86 m de llargària 

 La seva instal·lació es farà amb quatre recolzaments 

A la Fig.7.8 tenim la fotografia del dipòsit escollit per a l’emmagatzematge de combustible. 

Per a accedir al detall de les seves característiques vegeu el catàleg indicat a la 

bibliografia [8]. 

 

Fig.  7.8. Dipòsit Lapesa LFD 100 P 
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7.1.5. Instal·lació de mitjana tensió 

El  conjunt de la instal·lació de mitjana tensió constarà de diferents parts: 

1. Transformador de potència elevador 400/25000 V 

2. Línies de mitjana tensió per a connectar el transformador escollit amb el centre de 

distribució 

3. Centre de distribució de les línies de mitjana tensió de la xarxa 

7.1.5.1. Transformador de potència elevador 400/25000 V 

A continuació, per tal de calcular la potència del transformador a escollir tindrem en 

compte les següents dades: 

 Capaç de suportar la potència màxima generada 

 L’energia de sortida ha de ser a una tensió de 25000 V 

 Agafarem un regim de càrrega del transformador de 75% de la seva potència 

nominal, que no volem que es superi, amb la finalitat de reduir les pèrdues de 

càrrega de mateix i aconseguir un marge de reserva davant augments de 

càrrega més o menys llargs 

 Dissenyat i construït per a ser instal·lat en intempèrie 

Per a calcular la potència màxima generada hem d’agafar el cas de màxima 

demanda d’energia elèctrica (corregida tenint en compte les pèrdues sofertes en la 

instal·lació, vegeu l’annex A) per part dels futurs clients. Aquesta es donarà durant la 

segona etapa del projecte amb tots els clients treballant al màxim de la seva 

capacitat. 

Hem de tenir en compte, tal com hem vist a l’apartat 7.1.2, que la potència màxima 

demandada corregida és de 4040 kVA. Per tant, la potència desitjada serà de 

5362,67 kVA, corregida amb el regim de càrrega que no volem que es superi pel 

nostre transformador (vegeu l’annex A).  

Per tant, s’instal·larà el transformador elevador que tingui una potència nominal més 

propera per sobre de la calculada.  

Aquest transformador és de la casa Alkargo i la seva potència nominal és de     

6,3 MVA. 
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A la Fig. 7.9 tenim la fotografia del transformador escollit per a elevar la tensió dels 

400 V generats als 25000 V que necessitem per la seva distribució. Per a accedir al 

detall de les seves característiques vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [2]. 

 

 

 

 

7.1.5.2. Pont del cable de mitjana tensió 

Per a escollir el cable de mitjana tensió que farem servir per a connectar el 

transformador amb el centre de distribució hem de tenir en compte els diferents 

aspectes: 

Fig.  7.9. Transformador de potència ALKARGO de 6,3 MVA 
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 La tensió nominal del cable ha de ser apropiada per a les condicions 

d’operació de la xarxa en la que el cable ha de ser instal·lat. La instal·lació 

pertany a la categoria de xarxa trifàsica amb una tensió nominal superior a 

1 kV i sense excedir de 30 kV. En el nostre projecte és d’una tensió nominal 

de 25 kV i una tensió màxima de 30 kV 

 Es realitzarà una instal·lació soterrada que és el més recomanable per a 

xarxes de distribució, àmbits industrials i centrals elèctriques 

 Farem servir cables unipolars ja que a l’hora de executar la instal·lació són 

més manejables i pràctics per a fer reparacions o connexions 

 Escollirem cables aïllats amb polietilè reticulat (XLPE), Voltalene. Aquest 

cable té unes característiques molt notables, tant en pèrdues en el dielèctric, 

resistivitat tèrmica i elèctrica com en rigidesa dielèctrica 

 

La nostra instal·lació s’executarà amb les següents especificacions: 

 Amb cable soterrat directament en terreny normal o en canal 

 És un sistema trifàsic amb neutre a terra 

 La xarxa projectada entra dintre de la categoria C.  

Arran d’aquestes primeres dades obtenim que el cable a utilitzar és de tensió 

nominal Uo/U (kV) de 18/30 (vegeu l’annex A). 

 

Per a determinar la secció de cable es precisa realitzar uns càlculs en base a tres 

consideracions: 

1. Intensitat màxima admissible per al cable en servei permanent 

2. Intensitat màxima admissible en curtcircuit durant un temps determinat 

3. Caiguda de tensió 
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Criteri de la secció per intensitat màxima admissible 

Agafarem un conductor d’alumini amb secció 240 mm2 per tal que tot el 

subministrament de cable sigui de la mateixa secció i com veurem en l’annex B, la 

secció del cable escollit per a la xarxa de distribució serà del 240 mm2.  

Como veureu a la taula  de la Fig. 4.5 de l’annex A, es compleix que la intensitat 

calculada és 207,60 A i menor que la màxima admissible que ens marca aquesta 

taula que és de 345 A. 

 

Criteri de la secció per caiguda de tensió 

La caiguda de tensió en aquest pont de cable de mitjana tensió tindrà molt poca 

rellevància ja que te poca longitud. Aquest criteri és important principalment en línies 

de gran llargària. 

De totes maneres, donarem les dades necessàries i farem el càlcul corresponent 

(vegeu l’annex A) 

La caiguda de tensió (ΔU) serà de 2,18 V i com que aquesta és menor que el 5% de 

la tensió nominal màxima del cable (amb 25 kV, ΔU/U = 0,00872 %), podem dir que 

es compleix aquest criteri. 

 

Criteri de la secció per intensitat de curtcircuit 

Abans de tot hem de calcular la Icc màxima a suportar per la línia a partir de la 

potència de curtcircuit,  que considerem 400 MVA. Aquesta serà de 9,23 kA (vegeu 

l’annex A). 

A continuació, segons la taula de la Fig.4.8 de l’annex A en que tenim els valors 

màxims de densitat de corrent en A/mm2 en funció de la durada del curtcircuit, el 

temps de resposta de les proteccions serà de 0,5 s, per a conductors d’alumini, i 

sabent que el nostre cable serà d’aïllament XLPE, obtenim que per a la secció de 

240 mm2 una Icc de 22,56 kA (vegeu l’annex A). Aquesta és major a 9,23 kA 

Per tant podem concloure que complirà amb aquest criteri. 
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Per a finalitzar indicarem que el cable escollit és un cable AL RHZ1-OL de 18/30 kV 

amb aïllament XLPE amb secció de 240 mm2. A la Fig. 7.10 tenim una fotografia. Per 

a accedir al detall de les seves característiques vegeu el catàleg indicat a la 

bibliografia [12]: 

 

 

 

7.1.5.3. Centre de distribució 

El centre de distribució està situat dins de la parcel·la destinada a la C.G.E.P. i 

consta d’un recinte d’una sola planta de dimensions 16 x 13 m dividida físicament en 

petits recintes on hi van situades les cel·les de distribució de mitjana tensió, la cel·la 

per a la instal·lació de control i mesura de dades i la destinada al transformador de 

serveis auxiliars. 

A continuació descriurem els elements que conformen el centre de distribució: 

a) Cel·les de distribució 

Fig.  7.10. Cable AL RHZ1-OL de 18/30 kV amb aïllament XLPE 
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Per tal de definir la selecció i el disseny de les cel·les que farem servir 

seguirem els principals criteris d’especificació que es marquen segons la 

norma IEC 62271-200, RETIE que són: 

 Pèrdua de continuïtat de servei (LSC XX):Disseny basat en l’accés 

segur del compartiment. 

En el nostre cas volem un accés segur al compartiment d’interruptor 

mentre l’embarrat principal i altres funcions continuen energitzades. 

També un soterrament de cables d’MT. 

Amb aquesta consideració  obtenim que les cel·les a instal·lar seran 

LSC 2A. 

 Divisions i especificacions de l’embarrat (PX): En la nostra instal·lació 

volem divisions fetes amb materials aïllants. La separació entre les 

parts vives i compartimentades (que poden estar obertes) queden 

cobertes per materials aïllants. 

Amb aquesta consideració obtenim que les cel·les a instal·lar seran 

PI. 

 En la instal·lació es tindrà en compte els possibles defectes d’arc 

intern i s’intentarà minimitzar la possibilitat que es creïn. 

Segons les formes constructives d’acord amb les normes IEC 60 298 

i IEC 62 271-200, les cel·les seran del tipus Compartmented – blindat 

amb compartiments aïllants, LSC 2A-PI. 

 

Aquestes són cel·les modulars de dimensions reduïdes per a mitjana tensió i 

s’instal·laran de diferents funcions: de línia, de protecció y de mesura. En 

aquest apartat detallarem la seva configuració. 

Cada funció disposa de la seva pròpia carcassa metàl·lica que conté una 

envolvent plena de gas SF6, en la qual es troben els aparells de maniobra i 

l’embarrat. 

La prefabricació d’aquests elements, i els assaigs realitzats sobre cada cel·la 

fabricada, garantiran el seu funcionament sota diverses condicions de 

temperatura i pressió.  
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El seu aïllament integral en SF6 els permet resistir en perfecte estat la 

pol·lució i redueix la necessitat de manteniment, contribuint a minimitzar els 

costos d’explotació. 

La connexió entre les diferents cel·les és simple i fiable, i la dels cables 

d’escomesa, de sortida i del transformador auxiliar és rapida i segura. 

El sistema de cel·les modulars, dissenyat per treballar en xarxes de mitjana 

tensió, disposa de versions específiques per als nivells de tensió i intensitat 

corresponents (vegeu l’annex A). Aquestes són: 

 Tensió assignada, 36 kV 

 Intensitat assignada, 630 A 

 Intensitat de curtcircuit, 20 kA 

Aquest sistema de cel·les ha estat dissenyat per a respondre als requisits de 

la recomanació UNESA 6407B 

Tal com he comentat el sistema de cel·les modulars ens ofereix diverses 

funcions. Per tal de dissenyar el nostre centre de distribució escollirem les 

següents: 

 Set cel·les d’interruptor automàtic de tall en buit (CMP-V): Inclou un 

interruptor automàtic de tall en buit i un seccionador de tres posicions 

en sèrie amb ell. Aquest últim permet comunicar l’embarrat del 

conjunt de cel·les amb els cables, tallar el corrent assignat, seccionar 

aquesta unió o posar a terra simultàniament les tres bornes dels 

cables de mitjana tensió 

 Una cel·la de protecció amb fusible (CMP-F): Inclou un interruptor-

seccionador de tres posicions que permet comunicar l’embarrat del 

conjunt de cel·les amb els cables, tallar el corrent assignat, seccionar 

aquesta unió o posar a terra simultàniament les tres bornes dels 

cables de mitjana tensió. A més inclou una protecció amb fusible, 

permeten la seva associació o combinació amb l‘interruptor anterior 

 Una cel·la de mesura (CMM): Aquesta cel·la permet incloure en un 

bloc homogeni amb les altres cel·les, els transformadors de mesura 

d’intensitat i tensió 
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A la Fig. 7.11 veiem els tres tipus de cel·les que configuren el centre de 

distribució. Seran de la marca Ormazabal. Per a accedir al detall de les seves 

característiques vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [11]: 

 

Les cel·les CMP-V es faran servir per a la protecció de les línies soterrades. 

Aquestes tenen un interruptor automàtic, estan dotades d’un sistema 

autònom de protecció RPGM (vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [11]). 

Les possibilitats del relé d’aquesta cel·la inclouen les proteccions contra 

sobreintensitats de fase i de derivacions a terra, contra curtcircuits entre fase 

i fase i entre fase i terra, i una unitat d’accionament extern 

Les cel·les CMP-F es faran servir per a la protecció dels transformadors 

auxiliars. Es faran servir fusibles combinats, això vol dir que quan qualsevol 

fusible queda inutilitzat l’interruptor s’obre evitant que el transformador quedi 

alimentat només per dues fases.  

Fig.  7.11. Cel·les modulars Ormazabal, per a la distribució de MT 
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La cel·la de mesura CMM es col·locarà abans de la cel·la de protecció del 

transformador auxiliar. 

La configuració del centre de distribució serà la següent:  

 Les set cel·les CMP-V tindran les següents funcions: 

o Cel·la d’entrada de la línia de mitjana tensió procedent del 

sistema de generació i elevació elèctrica 

o Cel·la de sortida de la línia de distribució L1  

o Cel·la de sortida de la línia de distribució L2  

o Cel·la de sortida de la línia de distribució L3  

o Cel·la de sortida de la línia de distribució L4  

o Cel·la de sortida de la línia de distribució L5  

o Cel·la de sortida de la línia de distribució L6  

 A continuació en línia, la cel·la de mesura CMM 

 En l’extrem del conjunt d’aquestes cel·les, la cel·la CMP-F de 

protecció del transformador auxiliar 

Per a l’esquema unifilar i els plànols de la instal·lació vegeu l’annex F. 

 

b) Transformador auxiliar 

S’Instal·larà un transformador auxiliar dins del centre de distribució per tal 

d’alimentar els serveis auxiliars de la central de generació elèctrica provisional. 

Aquest serà d’una potència nominal de 400 kVA i amb una relació de 

transformació de 25/0,4 kV. 

Escollirem un tipus de transformador submergit en dielèctric líquid per diversos 

motius: 

 Reducció del nivell de soroll 

 Millora del comportament enfront de sobrecàrregues i harmònics 
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 Manteniment reduït 

 Dimensions més compactes 

Per tant els transformadors auxiliars escollits seran de la marca Ormazabal amb 

les dades següents: 

 Potència: 400 kVA 

 Nivell d’aïllament: 36 kV 

 Intensitat nominal: 630 A 

A la Fig. 7.12 tenim la fotografia del transformador auxiliar escollit. Per a accedir 

al detall de les seves característiques vegeu el catàleg indicat a la bibliografia 

[10]. 

 

 

 

7.1.6. Instal·lació de presa de terra 

La instal·lació de presa de terra té com a finalitat la descàrrega a terra dels corrents de 

defecte produïts pel propi sistema (sobretensions internes) o per descàrregues 

atmosfèriques (sobretensions externes). Amb això s’aconsegueix garantir el màxim possible  

la seguretat de les persones, la protecció de les instal·lacions, etc. 

Fig.  7.12. Transformador auxiliar ORMAZABAL de 400 kVA 
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Es realitzarà una instal·lació de posta a terra independent per als elements metàl·lics i per al 

neutre del transformador, separades entre sí una distància no inferior a la indicada en 

l'annex A, per tal que siguin elèctricament independents. 

La instal·lació de preses de terra dels elements metàl·lics es realitzarà amb conductor de 

coure despullat de 1x50 mm2.  

La instal·lació del circuit de presa de terra des del neutre fins al primer elèctrode es realitzarà 

amb conductor de coure de 1x50 mm2, enfundat amb tub de PVC flexible amb grau de 

protecció mecànica 7 o 9. A partir del primer elèctrode es realitzarà amb conductor de coure 

despullat de 1x50 mm2.  

 

7.1.6.1. Presa de terra del transformador de potència 400/25000 V 

7.1.6.1.1 Configuració dels elèctrodes de terra 

Les piques es situaran en disposició rectangular, essent la secció del conductor de coure de 

50 mm2 i a una fondària de 0,50 m i amb el diàmetre de les piques de 14 mm. 

S’implementarà una configuració dels elèctrodes de codi 60-40/5/42 (vegeu l’annex A). 

7.1.6.1.2 Comprovació de les tensions 

Els càlculs realitzats a l’annex A permeten obtenir les tensions màximes de contacte i de pas 

que podran existir a l’exterior del centre i la tensió màxima de pas a l’accés; totes aquestes 

hauran de ser inferiors a les màximes admissibles també calculades a l’annex A: 

 Tensió de contacte màxima a l’exterior: 1942,31 V 

 Tensió de pas màxima a l’exterior: 869,64 V 

 Tensió de pas màxima a l’accés: 1942,31 V 

 Tensió de defecte: 3948,39 V 

 Tensió de contacte màxima admissible a l’exterior: 163,44 V 

 Tensió de pas màxima admissible a l’exterior: 2217,6 V 

 Tensió de pas màxima admissible a l’accés: 14788,8 V 

 Tensió de defecte admissible: 4000 V 
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Es comprova que les condicions es compleixen: 

Tensió de pas calculada, (U’P) ≤ Tensió de pas màxima admissible (U P) 

Tensió de contacte calculada (U’C) ≥ Tensió de contacte màxima admissible (U C) 

Nivell d'aïllament en BT  (U BT) ≥ Tensió de defecte, (U’d) 

Veiem per tant que es compleixen totes les condicions per a aquest tipus de configuració 

d’elèctrodes excepte la condició de tensió de contacte. Per tant haurem de instal·lar 

mesures de seguretat addicionals per a evitar tensions de contacte tant a l’interior del recinte 

del transformador com a l’exterior. Aquestes són: 

1. La reixa metàl·lica que envolta el transformador no tindrà contacte elèctric amb 

masses conductores susceptibles d’estar sotmeses a tensions degudes a defectes o 

avaries 

2. Realitzar una vorera perimetral aïllant d’un metre d’amplada mínima, que es 

considerarà part del recinte 

3. En el terra del recinte del transformador s’instal·larà un mallat metàl·lic cobert per 

una capa de formigó de 10 cm connectat a la xarxa de terra de protecció del 

transformador 

A més, com veiem que la tensió de defecte és superior a 1000 V, es realitzarà una presa de 

terra separada per als sistemes de protecció i del neutre. L’objectiu és estar en disposició 

d’evitar tensions perilloses en el neutre quan aparegui un defecte en el sistema de protecció. 

Es connectaran a aquestes terres totes les parts metàl·liques de la instal·lació del 

transformador que normalment no estan en tensió, però que poden estar-ho a 

conseqüències d’avaries, accidents, descàrregues atmosfèriques o sobretensions. 

Al sistema de presa de terra de protecció es connectaran els següents elements: 

 La carcassa del transformador 

 Els blindatges metàl·lics dels cables 

 Els envolvents metàl·lics dels armaris, safates de BT, etc. 

 Els cercats metàl·lics 

A més, totes les parts metàl·liques anteriors es connectaran al mallat situat al terra del 

transformador. 
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Al sistema de presa de terra de servei es connectaran els següents elements metàl·lics: 

 El neutre del transformador 

 Els limitadors, descarregadors, etc. per a l’eliminació de sobretensions i 

descàrregues atmosfèriques 

La xarxa de terres es realitzarà amb conductor de coure de 50 mm2 i piques d’acer de dos 

metres amb un nombre suficient perquè es garanteixi una resistència inferior a 37 Ω segons 

recomana les normes UNESA. 

La configuració escollida serà de tres piques en filera separades tres metres entres elles 

amb una longitud de dos metres i amb un diàmetre de catorze mil·límetres. 

La secció del conductor serà de 50 mm2 de coure considerant una resistivitat del terreny de 

90 Ωm. 

 

7.1.6.2. Centre de distribució 

7.1.6.2.1 Configuració tipus dels elèctrodes de terra 

Les piques es situaran en disposició rectangular, essent la secció del conductor de coure de 

50 mm2 i a una fondària de 0,50 m i amb diàmetre de les piques de 14 mm. 

Per tant, s’implementarà una configuració d’elèctrodes de codi 80-30/5/82 (vegeu l’annex A). 

7.1.6.2.2 Comprovació de les tensions 

Els càlculs realitzats a l’annex A permeten obtenir les tensions màximes de contacte i de pas 

que podran existir a l’exterior del centre i la tensió màxima de pas a l’accés; totes aquestes 

hauran de ser inferiors a les màximes admissibles també calculades a l’annex A: 

 Tensió de contacte màxima a l’exterior: 1527,12 V 

 Tensió de pas màxima a l’exterior: 731,21 V 

 Tensió de pas màxima a l’accés: 1527,12 V 

 Tensió de defecte: 3479,58 V 

 Tensió de contacte màxima admissible a l’exterior: 129,09 V 
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 Tensió de pas màxima admissible a l’exterior: 1751,65 V 

 Tensió de pas màxima admissible a l’accés: 11681,51 V 

 Tensió de defecte admissible: 4000 V 

Es comprova que les condicions es compleixen: 

Tensió de pas calculada, (U’P) ≤ Tensió de pas màxima admissible (U P) 

Tensió de contacte calculada (U’C) ≥ Tensió de contacte màxima admissible (U C) 

Nivell d'aïllament en BT  (U BT) ≥ Tensió de defecte, (U’d) 

Intensitat de defecte, (I’d) > Intensitat d’arrencada del relé, (Ia) 

Veiem per tant que es compleixen totes les condicions per a aquest tipus de configuració 

d’elèctrodes excepte la condició de tensió de contacte. Per tant haurem de instal·lar 

mesures de seguretat addicionals per a evitar tensions de contacte tant a l’interior del centre 

de distribució com a l’exterior. Aquestes són: 

1. Les portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior del centre de distribució no 

tindrà contacte elèctric amb masses conductores susceptibles d’estar sotmeses a 

tensions degudes a defectes o avaries 

2. Realitzar una vorera perimetral aïllant d’un metre d’amplada mínima, que es 

considerarà part del edifici 

3. En el terra del centre de distribució s’instal·larà un mallat metàl·lic cobert per una 

capa de formigó de 10 cm connectat a la xarxa de terra de protecció del centre de 

distribució 

A més, com veiem que la tensió de defecte és superior a 1000 V, es realitzarà una presa de 

terra separada per als sistemes de protecció i del neutre de baixa tensió. L’objectiu és estar 

en disposició d’evitar tensions perilloses en el neutre quan aparegui un defecte en el sistema 

de protecció. 

Es connectaran a aquestes terres totes les parts metàl·liques de la instal·lació del centre de 

distribució que normalment no estan en tensió, però que poden estar-ho a conseqüències 

d’avaries, accidents, descàrregues atmosfèriques o sobretensions. 

Al sistema de presa de terra de protecció es connectaran els següents elements: 

 La carcassa del transformador 
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 Les cel·les de distribució 

 Els blindatges metàl·lics dels cables 

 Els envolvents metàl·lics dels armaris, safates de BT, etc. 

 Els cercats metàl·lics 

A més, totes les parts metàl·liques anteriors es connectaran al mallat situat al terra del 

centre de distribució. 

 

7.1.7. Sistemes de detecció i extinció d’incendis 

A continuació detallarem els requisits i condicions que ha de complir la central de generació 

elèctrica provisional per tal de donar màximes garanties de seguretat en cas d’incendi, 

principalment en la generació de energia, en l’emmagatzematge de combustible i en la 

instal·lació de mitjana tensió. 

En cas que es produís un incendi, intentem detallar com es limitarà la seva propagació 

possibilitant la seva extinció. 

La C.G.E.P. projectada ocupa una extensió de 1320 m2, de les quals aproximadament 

400 m2 corresponen a la zona dels grups electrògens, 115 m2 a les instal·lacions de mitjana 

tensió i uns 155 m2 als dipòsits de gasoli. La resta d’espai són vials i accessos. 

Segons la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la instal·lació 

pertany a la categoria industrial D (vegeu l‘annex A). 

Per tal de calcular el nivell de risc d’incendi intrínsec a la instal·lació haurem de definir uns 

sectors per tal de dividir en zones la nostra central.  

Atenen la configuració de la central projectada, s’identifiquen diferents àrees i sectors 

d’incendi depenent de la activitat que tingui lloc. 

A la taula de la Fig. 7.13 anomenem aquest sectors i es poden veure a l’annex F. 
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Edifici Sector Activitat 

E1 Grups electrògens Grups electrògens 

E2 Dipòsits gasoli Dipòsits gasoli 

E3 Instal·lacions auxiliars MT Aparamenta mitjana tensió. 

Línies elèctriques. 

 

A continuació mostrem els resultats calculats de la densitat de càrrega del foc dels sectors 

d’incendi que hem previst d’acord amb la normativa vigent (vegeu l’annex A) . Aquesta té en 

compte on es desenvolupa l’activitat: 

 Activitats de producció, transformació, reparació, o qualsevol altre distinta 

d’emmagatzematge 

 Activitats d’emmagatzematge 

Segons les zones productives identificades a la instal·lació, la càrrega de foc total estimada 

per a aquestes es 1260 MJ/m2 tal com es pot veure a la taula de la Fig. 7.14: 

 

Edifici Sector 
Qse 

[MJ/m2] 

E1 Grups electrògens 480 

E3 Instal·lacions auxiliars MT 780 

  1260 

 

Fig. 7.13.  Zones productives i d’emmagatzematge de la central 

Fig. 7.14. Resultat de les càrregues de foc en les zones 

productives de la instal·lació 
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Paral·lelament, la càrrega de foc per a les activitats d’emmagatzematge que es 

desenvolupem a la planta és de 56810 MJ/m2 tal com es pot veure a la taula de la Fig. 7.15: 

 

Edifici Sector 

Qse 

[MJ/m2] 

E2 Dipòsits gasoli 56810 

 

 

Finalment el risc d’incendi intrínsec a la instal·lació industrial, considerant una activitat 

desenvolupada en diferents edificis dins un mateix recinte, és de 13563 MJ/m2 com es pot 

veure a la taula de la Fig. 7.16: 

 

Edifici Zona productiva 

Qse Qe 

[MJ/m2] [MJ/m2] 

E1 Grups electrògens 480 

 
E3 Instal·lacions auxiliars MT 780 

E2 Dipòsits gasoli 56810 

 SUMA  13563 

 

Fig. 7.15.  Càlcul de les càrregues de foc en les zones 

d’emmagatzematge de la instal·lació 

Fig. 7.16.  Resultat de les càrregues de foc ponderada i corregida de la instal·lació 
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Aquesta càrrega de foc ponderada i corregida de la instal·lació fa que estigui classificada en 

un nivell intrínsec alt (tipus 7), segons les disposicions del Real Decreto 2267/2004. 

 

Risc intrínsec Densitat de càrrega de foc ponderada i 

corregida 

[Mcal/m²] [MJ/m²] 

ALT 7 1600 < qs ≤ 3200 6800 < qs ≤13600 

Requisits de la instal·lació de la protecció contra incendis 

Tots els aparells, equipaments, sistemes i components de la instal·lació de protecció contra 

incendis de la central de generació elèctrica provisional han de complir el que marca el 

reglament d’instal·lacions  de protecció contra incendis, aprovat pel Real Decreto 1942/1993, 

de 5 de novembre, i en l’ordre de 16 d’abril, sobre normes de procediment i 

desenvolupament d’aquest. 

La C.G.E.P. disposarà d’un operador les 24 hores els 365 dies de l’any. Aquest operador 

serà l’encarregat d’avisar en cas d’incendi. En aquest tipus d’instal·lació no és necessari un 

sistema de detecció d’incendis automàtic. 

S’instal·laran extintors portàtils d’incendi en tota l’àrea de la central, amb una eficàcia 

mínima de 34A-113B i amb una cobertura màxima de 300 m2. En general seran de pols 

ABC i en els llocs on es pot produir foc elèctric s’instal·laran de CO2. S’ instal·laran cinc 

extintors de pols ABC en total. 

L’emplaçament dels extintors permetran que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran 

pròxims als punts on hi hagi major probabilitat d’iniciar-se un incendi i la seva distribució serà 

tal que el recorregut horitzontal, des de qualsevol punt fins a l’extintor, no superi els 25 m. 

En les zones d’instal·lacions de mitjana tensió, al costat del transformador elevador i en el 

centre de distribució s’instal·laran un total de dos extintors de CO2. 

Fig. 7.17.  Nivell de foc intrínsec de la instal·lació 
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La instal·lació estarà dotada d’un hidrant amb una sortida de 0,1 m de diàmetre que haurà 

de cobrir un radi de 40 m des de el seu emplaçament. La distancia màxima entre 

l’emplaçament de l’hidrant i el límit exterior del recinte serà de 5 m. 

La capacitat de l’hidrant serà de 3500 l/min, amb una autonomia de 90 minuts i una pressió 

de 5 bar.  

Per a mes informació sobre el seu emplaçament vegeu l’annex F. 

 

7.2. Descripció dels centres de transformació (CT) 

7.2.1. Emplaçament dels centres de transformació 

Els CT s’instal·laran en diferents parcel·les de la zona a subministrar. A la taula de la 

Fig. 7.18 es pot veure l’ubicació exacta de cadascun dels CT projectats i l’accés al mateix. 

 

Nom Ubicació Accés 

CT 1 Parcel·la 12 Pel carrer H cantonada amb carrer E 

CT 2 Parcel·la 18 Pel carrer C cantonada amb carrer D 

CT 3 Parcel·la 21 Pel carrer C  cantonada nord 

CT 4 Parcel·la 21 Per l’Avinguda de Don Àlvar 

CT 5 Parcel·la 21b Pel carrer H cantonada oest 

CT 6 Parcel·la 19 Pel carrer H cantonada amb carrer D 

CT 7 Parcel·la 22 Per l’Avinguda de Don Àlvar cantonada est 

CT 8 Parcel·la 22 Pel carrer H cantonada oest 

CT 9 Parcel·la 22b Per l’Avinguda de Don Àlvar cantonada est 

CT 10 Parcel·la 22b Pel carrer de Sant Fèlix cantonada oest 

CT 11 Parcel·la 20 Pel carrer de Sant Fèlix cantonada nord 

 

Fig. 7.18. Ubicació i accessos dels CT projectats 
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La instal·lació dels centres de transformació es farà en dues etapes: 

 Del CT 1 al CT 6,  els dos inclosos, s’instal·laran a la primera etapa 

 Del CT 7 al CT 11, els dos inclosos, s’instal·laran a la segona etapa 

7.2.2. Edifici del centre de transformació 

Aquest centre de transformació s'ubicarà en un edifici prefabricat monobloc de formigó 

vibrat. 

L’edifici on s’ubicarà el centre serà d’Ormazabal tipus PFU-4 amb entrada soterrada de 

cables i de dimensions exteriors 4,46 m de llargària, 2,38 m d‘amplada i 2,78 m d’alçada 

vista. 

Dintre d'aquest edifici prefabricat s'instal·laran des de les cabines d’MT, fins el quadre de BT, 

incloent el transformador, els dispositius de maniobra i les interconnexions. 

En l’interior de l’edifici existiran dues zones, una on s’instal·larà el transformador i l’altra on 

s’ubicaran els restants elements elèctrics. Les dues zones estaran separades mitjançant una 

mampara metàl·lica, estant la part inferior a una alçada màxima de 0,40 m i la part superior 

a una alçada mínima de 1,80 m, ambdues zones tindran accés directe des de l’exterior.  

L’edifici té accés directe des de l’exterior mitjançant dues portes, una per a l’entrada del 

personal i l’altra per a l’accés exclusiu a la zona del transformador. Aquesta porta estarà 

enclavada amb un interruptor ruptofusible. 

Existirà un dipòsit per a la recollida d’oli amb capacitat suficient per a contenir tot el líquid del 

transformador en cas de fuita. L’entrada serà amb reixa metàl·lica i la grava actuarà 

d’apagafocs. 

L'aparellatge d’MT  es realitzarà amb cabines prefabricades de SF6, tal com es pot veure a 

l’annex F. 

A la Fig. 7.19 tenim una fotografia del edifici Ormazabal escollit. Per a accedir al detall de les 

seves característiques vegeu el catàleg indicat a la bibliografia [9]. 
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7.2.3. Cel·les del centre de transformació 

Cel·les de línia : Seccionament en càrrega d'entrada/sortida  

Consta d’un mòdul metàl·lic amb sistema CGM, de tipus CML-36/L2 d'Ormazabal, de 

dimensions 0,42 m d'ample, 1,8 m d'alçada i 0,85 m de fondària, que utilitza SF6 com a medi 

d'extinció i aïllament amb les especificacions elèctriques següents: 

 Un(assignada) = 36 kV 

 In = 630 A 

 Nivell d'aïllament 70/170 kV 

 Intensitat de curta durada (1s) = 20 kA 

Està dotat al seu interior, degudament muntats i connectats, els següents aparells i 

materials: 

 Interruptor rotatiu tripolar, amb posicions de connexió, seccionament i connexió a 

terra amb capacitat de tancament per curtcircuit de 50 kA de cresta  

 Tres captadors capacitius indicadors de presència de tensió 

Fig.  7.19. Edifici PFU-4 [Font: Ormazabal] 
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 Embarrat per 630 A 

 Platina de coure de 30x3 mm per a presa de terra de la instal·lació 

 Placa separadora fixa 

 Petit material i accessoris 

 

Cel·la del ruptofusible: protecció del transformador 

Consta d’un mòdul metàl·lic amb sistema CGM, de tipus CMP-F-36/L2 d'Ormazabal, de 

dimensions 0,485 m d'ample, 1,8 m. d'alçada i 1,035 m de fondària, que utilitza SF6 com a 

medi d'extinció i aïllament amb les especificacions elèctriques següents: 

 Un(assignada) = 36 kV 

 In = 400 A 

 Nivell d'aïllament 70/170 kV 

 Intensitat de curta durada (1s) = 16 kA 

Està dotat al seu interior, degudament muntats i connectats, els següents aparells i 

materials: 

 Interruptor rotatiu tripolar, amb posicions connexió, seccionament i connexió a terra 

amb capacitat de tancament per curtcircuit de 50 kA de cresta 

 Tres captadors capacitius indicadors de presencia de tensió 

 Embarrat per 400 A amb platina de 30x5 

 Platina de coure de 30x3 mm per a presa de terra de la instal·lació 

 Placa separadora fixa 

 Petit material i accessoris 

 Tres bases portafusibles i fusibles DIN-APR de 40 A i de 36 kV 

Per a la primera etapa tindrem els següents centres de transformació: 
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CT Tipus Nº cel·les Nº transformadors 

CT 1 PFU4 3L+P 3L+P 1 

CT 2 PFU4 3L+P 3L+P 1 

CT 3 PFU4 2L+P 2L+P 1 

CT 4 PFU4 3L+P 3L+P 1 

CT 5 PFU4 3L+P 3L+P 1 

CT 6 PFU4 2L+P 2L+P 1 

 

Per a la segona etapa tindrem els següents centres de transformació: 

 

CT Tipus Nº cel·les Nº transformadors 

CT 7 PFU4 2L+P 2L+P 1 

CT 8 PFU4 2L+P 2L+P 1 

CT 9 PFU4 2L+P 2L+P 1 

CT 10 PFU4 2L+P 2L+P 1 

CT 11 PFU4 2L+P 2L+P 1 

 

Fig. 7.20. Tipus i elements de cada CT instal·lats a la primera etapa 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.21. Tipus i elements de cada CT instal·lats a la segona etapa 
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7.2.4. Transformador de potència 

S’instal·larà un transformador trifàsic MT/BT, construït segons la norma UNE 21428 i fent 

complir la recomanació UNESA 5201D. 

El transformador trifàsic de potència tindrà les característiques següents: 

 Tipus: 630/36-25 B2-0-PA 

 Potència: 630 kVA 

 Tensió:  25000/400 V 

 Freqüència: 50 Hz 

 Tensió de curtcircuit, Ecc: 4,5% 

 Connexió: DYN 11 

 Refrigeració: ONAN (en bany d’oli) 

 Mesures de seguretat: dipòsit de recollida d'oli amb graves i amb immobilització de 

rodes als carrils existents.  

 

7.2.5. Interconnexió entre l’aparellatge del CT 

La interconnexió entre la cel·la ruptofusible i el transformador, es realitzarà amb un circuit 

3 x 1 x 240 mm2 Al, amb conductor tipus RHZ1 18/30 kV. Per a la seva connexió, 

s'utilitzaran terminacions interiors termoretràctils adequades. 

 

7.2.6. Instal·lació de presa de terra 

La instal·lació de presa de terra té com a finalitat la descàrrega a terra dels corrents de 

defecte produïts pel propi sistema (sobretensions internes) o per descàrregues 

atmosfèriques (sobretensions externes). Amb això s’aconsegueix garantir el màxim possible  

la seguretat de les persones, la protecció de les instal·lacions, etc. 

El disseny de la instal·lació de la presa de terra es fa segons el document UNESA nº3 

“Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
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transformación conectados a redes de tercera cateagoria”. Dit document compleix el 

Reglament d’Alta Tensió, en particular la MIE-RAT 13. 

Es realitzarà una instal·lació de presa de terra independent per als elements metàl·lics i un 

altre per al neutre, separades entre sí una distància no inferior a la indicada en l'annex C, per 

tal que siguin elèctricament independents. 

La instal·lació de terres dels elements metàl·lics es realitzarà amb conductor de coure 

despullat de 1x50 mm2.  

La instal·lació del circuit de presa de terra des del neutre fins al primer elèctrode es realitzarà 

amb conductor de coure de 1x50 mm2, enfundat amb tub de PVC flexible amb grau de 

protecció mecànica 7 o 9. A partir del primer elèctrode es realitzarà amb conductor de coure 

despullat de 1x50 mm2.  

 

7.2.6.1. Configuració dels elèctrodes de terra 

Les piques es situaran en disposició rectangular, essent la secció del conductor de coure de 

50 mm2 i a una fondària de 0,50 m i amb diàmetre de les piques de 14 mm. 

Per tant, s’implementarà una configuració d’elèctrodes amb codi 50-35/5/82 (vegeu 

l’annex C). 

 

7.2.6.2. Comprovació de les tensions 

Els càlculs realitzats a l’annex C permeten obtenir les tensions màximes de contacte i de pas 

que podran existir a l’exterior del centre i la tensió màxima de pas a l’accés; totes aquestes 

hauran de ser inferiors a les màximes admissibles també calculades a l’annex C: 

 Tensió de contacte màxima a l’exterior: 1784,27 V 

 Tensió de pas màxima a l’exterior: 869,64 V 

 Tensió de pas màxima a l’accés: 1784,27 V 

 Tensió de defecte: 3948,39 V 

 Tensió de contacte màxima admissible a l’exterior: 129,09 V 

 Tensió de pas màxima admissible a l’exterior: 1751,65 V 
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 Tensió de pas màxima admissible a l’accés: 11681,51 V 

 Tensió de defecte admissible: 4000 V 

Es comprova que les condicions es compleixen: 

Tensió de pas calculada, (U’P) ≤ Tensió de pas màxima admissible (U P) 

Tensió de contacte calculada (U’C) ≥ Tensió de contacte màxima admissible (U C) 

Nivell d'aïllament en BT  (U BT) ≥ Tensió de defecte, (U’d) 

Intensitat de defecte, (I’d) > Intensitat d’arrencada del relé, (Ia) 

Veiem per tant que es compleixen totes les condicions per a aquest tipus de configuració 

d’elèctrodes excepte la condició de tensió de contacte. Per tant haurem de instal·lar 

mesures de seguretat addicionals per a evitar tensions de contacte tant a l’interior del CT 

com a l’exterior. Aquestes són: 

4. Les portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior del CT no tindran contacte 

elèctric amb masses conductores susceptibles d’estar sotmeses a tensions degudes 

a defectes o avaries 

5. Realitzar una vorera perimetral aïllant d’un metre d’amplada mínima, que es 

considerarà part del edifici 

6. En el terra del CT s’instal·larà un mallat metàl·lic cobert per una capa de formigó de 

10 cm connectat a la xarxa de terra de protecció del CT 

A més, com veiem que la tensió de defecte és superior a 1000 V, es realitzarà una presa de 

terra separada per als sistemes de protecció i del neutre de baixa tensió. L’objectiu és estar 

en disposició d’evitar tensions perilloses en el neutre quan aparegui un defecte en el sistema 

de protecció. 

Es connectaran a aquestes terres totes les parts metàl·liques de la instal·lació del CT que 

normalment no estan en tensió, però que poden estar-ho a conseqüències d’avaries, 

accidents, descàrregues atmosfèriques o sobretensions. 

Al sistema de presa de terra de protecció es connectaran els següents elements: 

 La carcassa del transformador 

 Els blindatges metàl·lics dels cables 
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 Els envolvents metàl·lics dels armaris, safates de BT, etc. 

 Els cercats metàl·lics 

A més, totes les parts metàl·liques anteriors es connectaran al mallat situat al terra del CT. 

Al sistema de presa de terra de servei es connectaran els següents elements metàl·lics: 

 El neutre del transformador 

 Els limitadors, descarregadors, etc. per a l’eliminació de sobretensions i 

descàrregues atmosfèriques 

La xarxa de terres es realitzarà amb conductor de coure de 50 mm2 i piques d’acer de dos 

metres amb un nombre suficient perquè es garanteixi una resistència inferior a 37 Ω segons 

recomana les normes UNESA. 

La configuració escollida serà de quatre piques en filera separades tres metres entres elles 

amb una longitud de dos metres i amb un diàmetre de catorze mil·límetres. 

La secció del conductor serà de 50 mm2 de coure considerant una resistivitat del terreny de 

90 Ωm. 

 

7.2.7. Protecció contra sobrecàrregues 

Per tal de protegir el transformador contra les sobrecàrregues que es puguin produir, aquest 

disposarà d’un termòmetre d’esfera que mesurarà la temperatura de l’oli i actuarà sobre 

l’interruptor ruptofusible. 

 

7.2.8. Protecció contra contactes directes accidentals 

La protecció contra contactes accidentals amb elements en tensió queda garantida amb la 

instal·lació de cel·les prefabricades, a l'existir enclavaments mecànics que impedeixen 

l'accés a l'interior mentre no es connecti el corresponent seccionador de presa de terra, 

segons es descriu a continuació: 

 Enclavament de portes: impedeix la seva obertura quan l'aparell principal està tancat 

o la presa de terra està desconnectada 
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 Enclavament de maniobra: impedeix la maniobra de l'aparell principal i l'obertura de 

la presa de terra, amb la porta oberta 

 Enclavament de terra: impedeix el tancament de la presa de terra amb l'interruptor 

tancat o viceversa 

S'instal·larà una mampara metàl·lica per a la protecció contra contactes accidentals amb els 

borns del transformador, estant la part inferior a una alçada màxima de 0,40 m i la part 

superior a una alçada mínima de 1,80 m. 

Les reixes de ventilació accessibles, seran de perfil en "V", de manera que impossibiliti la 

introducció d'objectes des de l'exterior. S'ha previst unes reixes a la part inferior de la porta 

d’entrada a l’edifici i una ventilació superior, tal com podem veure a l’annex F. 

 

7.3. Descripció de la xarxa de distribució 

La xarxa de distribució que es projecta estarà formada en una primera etapa per sis centres 

de transformació amb les seves línies d’alimentació corresponents i cinc línies més d’MT per 

a donar redundància al servei d’alimentació de cada CT, per tal que en cas d’avaria es pugui 

donar energia elèctrica a aquest CT per un altre camí. 

A la segona etapa s'instal·laran cinc línies d’MT que connectaran cinc nous centres de 

transformació. 

Totes les línies d’MT seran trifàsiques a la tensió de 25 kV, la freqüència serà de 50 Hz i el 

nivell d'aïllament del conjunt de la instal·lació serà de 70/170 kV. 

 

7.3.1. Necessitats energètiques 

El càlcul de les necessitats energètiques queda reflectit en l’annex A i es pot observar també 

al inici del punt 7 d'aquesta memòria. 

 

7.3.2. Línies de distribució 

Les línies estaran formades per tres conductors unipolars d’alumini del tipus RHZ1, les 

característiques dels quals s’ajustaran a les definides en la Norma UNE 21.123, per als 

cables indicats. 



Disseny i càlcul d’una central de generació elèctrica provisional en mitjana tensió  i disseny i càlcul de la xarxa de distribució 

corresponent per tal de subministrar energia elèctrica a un futur polígon industrial. Pàg. 57 

 

Les especificacions elèctriques del cable són les següents: 

 Un(assignada) del cable = 18/30 kV 

 Secció d’alumini de 240 mm2 (vegeu l’annex B) 

 Pantalla de coure de 16 mm2 

 Intensitat de curta durada (1s) = 16 kA 

El recobriment extern estarà format per una capa de material aïllant resistent a l’erosió i als 

contaminants que puguin trobar-se en el subsòl (vegeu el catàleg indicat a la bibliografia 

[12]).  

El càlcul i disseny de totes les línies d’MT de la xara de distribució queda reflectit a l’annex B. 

 

7.3.2.1. Condicions d’instal·lació dels cables 

Les ternes dels cables estaran immerses en una capa de sorra d’un gruix mínim de 30 cm, 

per sobre de la qual es posaran plaques de polipropilè o polietilè (norma UNESA-1206B). A 

uns 50 cm de fondària i en tot el recorregut de totes les línies es col·locarà una cinta plàstica 

amb el text “PERILL CABLES D’ALTA TENSIÓ”, segons norma UNE 48103. 

Als encreuaments de carrers s’instal·larà la línia a l’interior de tubs de secció adequada, 

protegits mitjançant una capa de formigó. 

Encreuaments 

Definim la relació de les distàncies i disposicions a adoptar en els diferents encreuaments 

que es puguin produir. 

a) Encreuaments de carrers 

Els cables es col·locaran en tubs formigonats en tota la seva longitud a una profunditat 

mínima d’un metre. L’encreuament es realitzarà, si és possible, perpendicular a l’eix del 

carrer. 

b) Encreuaments amb altres conductors d’energia 

La separació mínima entre ternes de cables d’energia elèctrica d’MT serà de 0,20 m i la 

distancia mínima entre una terna d’MT i una quaterna de BT serà de 0,25 m.  
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c) Encreuaments amb cables de telecomunicacions 

La separació mínima entre cables d’energia elèctrica MT i els de comunicació serà de 

0,20 m.  

d) Encreuaments amb canalitzacions d’aigua i gas 

La separació mínima entre els cables d’energia elèctrica d’MT i les canalitzacions d’aigua o 

de gas serà de 0,20 m. S’evitarà el encreuament per la vertical de les juntes de les 

canalitzacions d’aigua o de gas, situant les unes i les altres a una distancia superior a 1 m.  

Paral·lelismes 

a) Paral·lelisme amb altres conductors d’energia elèctrica 

La distancia mínima  entre ternes de cables d’energia elèctrica d’MT serà de 0,20 m, i la 

distancia mínima entre una terna d’MT i una quaterna de BT serà de 0,25 m. 

b) Paral·lelisme amb cables de telecomunicació 

La distancia mínima  entre els cables d’energia elèctrica d’MT i els telecomunicació serà de 

0,25 m.  

c) Paral·lelisme amb canalitzacions d’aigua i gas 

La distancia mínima  entre els cables d’energia elèctrica d’MT i les canalitzacions d’aigua o 

gas serà de 0,25 m., excepte per a les canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar) en 

que la distancia serà de 0,40 m.   

Es procurarà també mantenir una distancia de 0,25 m en projecció horitzontal. 

En el cas de conduccions d’aigua, es procurarà que restin per sota dels cables elèctrics. 

Quan es tracti de canalitzacions de gas, a més es prendran mesures per a evitar 

l’acumulació de gas: taponar les boques de tubs i conductes, i assegurar la ventilació 

d’arquetes de registre de la canalització elèctrica, o emplenar-les de sorra. 

Proximitats 

a) Proximitats a conduccions de clavegueram. 

Es procurarà passar els cables d’MT per sobre el clavegueram. No s’admetrà incidir en el 

seu interior. Si no es possible, es passarà per sota, disposant els cables amb una protecció 

d’adequada resistència mecànica . 
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b) Proximitat a escomeses. 

En el cas de que un dels serveis que es creuen o van paral·lels sigui una escomesa o 

connexió de servei a un edifici, es mantindrà entre ells una distancia de 0,3 m.   

L’entrada de les escomeses o connexions de servei als edificis es tindrà que segellar 

adequadament. 

En cas de que no es puguin respectar algunes d’aquestes distancies, el cable que s’instal·li 

l’últim es disposarà separat amb tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 

incombustibles d’adequada resistència mecànica. 

Presa de terra 

Les pantalles de cada cable soterrat, en els seus extrems, es connectaran a la presa de 

terra de protecció existent en les instal·lacions interconnectades. 

Quan s’enllaci la central amb un centre de distribució, la pantalla dels cables subterranis no 

es connectarà a terra en el costat de la central sinó en el costat del CT. 

És convenient que la presa de terra de les instal·lacions sigui menor de 37 Ω.  

 

7.3.3. Dades de línies de distribució. 

Per a la primera etapa s’han projectat sis línies d’alimentació dels CT (cinc surten de la 

C.G.E.P. i una des del CT 3) i cinc addicionals de interconnexió entre ells (quatre entre dos 

CT i una altra que surt de la C.G.E.P. al CT 1). 

 Aquestes són: 

 

Nom Origen Destí 

L1 C.G.E.P. CT-1 
L2 C.G.E.P. CT-1 
L3 C.G.E.P. CT-2 
L4 C.G.E.P. CT-3 
L5 C.G.E.P. CT-5 
L6 C.G.E.P. CT-4 
L7 CT-1 CT-6 
L8 CT-6 CT-2 
L9 CT-2 CT-5 
L10 CT-5 CT-4 
L11 CT-4 CT-3 

 

Fig.  7.22. Definició de línies de mitjana tensió per a la primera etapa 
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Per a la segona etapa, es projectaran cinc línies de connexió que alimentaran tres CT des 

de la línia L5 y dos CT des de la línia L6: 

 

Nom Origen Destí 

L12 L6 CT-7 
L13 L5 CT-8 
L14 L6 CT-9 
L15 L5 CT-10 
L16 L5 CT-11 

Les comprovacions de seccions y tensions es poden observar a l'annex B. 

 

Fig. 7.23. Definició de línies de mitjana tensió per a la segona etapa 
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8. Valoració econòmica 

En aquest apartat veiem un resum de l’annex D on hi ha el detall del pressupost de la 

instal·lació projectada.  

S’ha plantejat diverses situacions a l’hora d’aconseguir els equipament necessaris per a la 

instal·lació de la C.G.E.P.: 

1. Lloguer d’equips per a la central de generació elèctrica provisional 

2. Compra d’equips per a la central de generació elèctrica provisional 

L’horitzó temporal és de dos anys amb les inversions planejades per al final de l’any 

immediatament anterior. 

Tal com veurem a l’annex D, l’opció que escollirem per a la C.G.E.P. serà la de lloguer dels 

equips, encara que a priori sembli més econòmica l’opció de compra. Sobretot al considerar 

que és una instal·lació provisional, intentarem tenir en propietat el mínim d’equipaments 

possible. 

A la taula de la Fig. 8.1 podem veure el cost total de la nostra instal·lació (preus sense IVA). 

Per a veure el pressupost amb més detall vegeu a l‘annex D. 

 

 

 

 

ANY 1 ANY 2 

Cost previst de la instal·lació de la central de 

generació elèctrica provisional 
1 976 617 € 2 220 074 € 

Cost previst de les línies de mitjana tensió 747 850 € 14 871 € 

Cost previst de la instal·lació dels centres de 

transformació 
182 833 € 144 816 € 

Total per any 2 907 300 € 2 379 761 € 

Total 5 287 061 € 

Fig. 8.1. Cost de la instal·lació de la instal·lació complerta 
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9. Avaluació ambiental 

En aquest apartat veiem un resum de l’annex E on hi ha el detall de l’estudi de l’impacte 

ambiental de la instal·lació projectada.  

A mode de resum tenim la taula de la Fig. 9.1: 

 

 
Element Entorn de la instal·lació 

Emissions de la 

instal·lació 

Q
u

a
li
ta

t 
d

e
 l
’a

ir
e
 

Diòxid de Sofre 

(SO2) 

Resta un ampli marge No tenim dades 

Diòxid de nitrogen 

(NO2) 

Resta un ampli marge 3799,2 mg/m3 

Partícules en 

suspensió menors 

de 10 µm (PM10) 

S’ha superat el valor límit diari al 

punt de mesurament d’Alcanar 

1,3 % 

Ozó (O3) S'ha superat el valor objectiu per 

a la protecció de la salut humana 

als punts de mesurament dels 

Guiamets, Gandesa i la Sénia. 

En relació al valor objectiu de 

l’ozó per a la protecció de la 

vegetació s’ha superat a l’estació 

dels Guiamets (camp de futbol). 

No tenim dades 

Monòxid de 

Carboni (CO) 

Resta un ampli marge 596,4 mg/m3 

Hidrocarburs totals 

(HCT), benzè 

Resta un ampli marge 58,2 mg/m3 

 

Fig. 9.1. Avaluació de la qualitat de l’aire 
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La nostra instal·lació és font emissora de sorolls i vibracions, en una zona identificada com a 

categoria C (sensibilitat acústica baixa) i la nostra instal·lació emet a 83 ± 2 dB a 1 m del 

focus emissor que són cadascun dels motogeneradors en funcionament. 

També s’ha de tenir en compte que la instal·lació dels equips és de caràcter provisional, 

amb un horitzó de dos anys, i que es tracta d’un emplaçament de marcat caràcter industrial 

en que la zona urbana més propera es troba aproximadament a 2,5 km. 

Respecte la qualitat de l’aigua, el centre provisional de generació d’energia elèctrica no 

alterarà en cap sentit la qualitat de les aigües de la zona, ja que no disposarà de cap punt de 

vessament. 

El referent a la gestió dels residus es pot veure a l’annex E. 
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10. Conclusions 

Podem dir que la central de generació elèctrica provisional que hem dissenyat en aquest 

projecte així com la xarxa de distribució necessària per tal de subministrar energia a 400 V 

als futurs clients que tenen previst instal·lar-se a la zona d’estudi compleix amb el seu 

objectiu principal que és dotar a les parcel·les on s’ubicaran aquests d’energia elèctrica 

fiable i continua. 

La C.G.E.P. tindrà una autonomia suficient per a estar en funcionament continu 24 hores, 

durant 7 dies consecutius. A més hem contemplat un dipòsit d’emmagatzematge extra i un 

motogenerador d’emergència per a que en cas d’avaria no s‘aturi el subministrament 

elèctric. En cas que les avaries es produeixin a la instal·lació d’MT de la C.G.E.P. 

(transformador de potència i centre de distribució), el risc d’aturada quedarà assumit per part 

dels clients ja que no s’ha contemplat redundància en aquesta part de la instal·lació en 

considerar els clients que el sobrecost costa molt de justificar. 

La instal·lació de la xarxa de distribució, al ser de caire permanent, s’ha executat amb una 

configuració N-1, per tal de reduir el risc d’aturada del subministrament elèctric en cas 

d’avaria d’alguna línia de mitjana tensió. Sempre hi haurà un camí alternatiu per tal 

d’alimentar cadascun dels centres de transformació projectats. 

El cost total de tota la instal·lació projectada és de 5 287 061 €. Aquest import es dividirà en 

dos pagaments ja que estan previstos uns costos diferents per a cada any de funcionament 

de la central (any 2016 i any 2017), depenent dels clients que s’instal·len a cada etapa. 

També podem dir que la instal·lació projectada compleix amb el medi ambient en qüestió de 

qualitat de l’aire, qualitat de l’aigua i gestió de residus. 
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11. Agraïments 

En primer lloc he d’agrair als fabricants i subministradors de tots els equips que s’han 

contemplat en aquest projecte per facilitar-me, ja sigui de manera directa o indirecta, les 

especificacions i característiques principals de tots ells. 

També agrair a l’Escola, a tots els professors que m’han acompanyat en aquesta etapa de la 

meva vida, que m’han ensenyat a pensar de manera critica i a trobar solucions a qualsevol 

problema que em pugui sorgir en qualsevol àmbit. Una menció especial li vull donar al tutor 

d’aquest projecte de final de carrera, ja que ha tingut la generositat d’acompanyar-me en la 

seva realització i que sense ell m’hagués estat molt més difícil de finalitzar. 

Vull agrair a la meva família i als meus amics que mai han deixat de confiar en mi, i que 

m’han donat forces per a no rendir-me i poder acabar la carrera d’enginyeria industrial que 

sempre ha sigut la meva vocació. 

Per a finalitzar agrair a Vanesa perquè sense ella m’hauria estat impossible. 

GRÀCIES A TOTS I TOTES. 
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ANNEX A: CÀLCULS PER AL DISSENY DE LA 

CENTRAL DE GENERACIÓ ELÈCTRICA 

PROVISIONAL  
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ANNEX B: CÀLCULS PER AL DISSENY DE LA 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ PROJECTADA  
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ANNEX C: CÀLCULS PER AL DISSENY DELS 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
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ANNEX D: PRESSUPOST  
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ANNEX E: ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL  
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ANNEX F: PLÀNOLS I ESQUEMES  
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