NÚM. EXP.: 254571

PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER
AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE
MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.
TITULAR:

HORTET, S.L.

PROMOTOR:

ENDESA X SERVICIOS, SLU

EMPLAÇAMENT:

Càmping de l’Alba
Ctra. N-340 km. 1.180

T. MUNICIPAL:

CREIXELL (43839) – TARRAGONA

MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA, S.A.
Carrer la Fabrica,
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 846.36.59
Correu electrònic: mega@megasa.net

Març de 2021

MARIO
CAPEL
HERRERA /
num:24946

ESM Projectes · www.esmprojectes.com · e.suarez@esmprojectes.com
627 448 276 · C/ Sant Jordi, 3 · 08430 La Roca del Vallès (BCN)

Firmado digitalmente por MARIO CAPEL
HERRERA / num:24946
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=BARCELONA, o=Col·legi d’Enginyers
Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona / Enginyers BCN / 0110,
ou=COL·LEGIAT, title=ENGINYER TECNIC
INDUSTRIAL, sn=CAPEL HERRERA,
givenName=MARIO,
serialNumber=77615694D, cn=MARIO
CAPEL HERRERA / num:24946,
email=m.capel@esmprojectes.com
Fecha: 2021.03.25 08:41:23 +01'00'

ÍNDEX
1.

MEMÒRIA ........................................................................................................................... 1
1.1
ANTECEDENTS ................................................................................................................ 1
1.2
MOTIU DEL PROJECTE .................................................................................................... 1
1.3
SOL·LICITANT .................................................................................................................. 2
1.4
TITULAR DEL PROJECTE .................................................................................................. 2
1.5
TITULAR DELS PERMISOS................................................................................................ 2
1.6
PROMOTOR .................................................................................................................... 2
1.7
INSTAL·LADOR ................................................................................................................ 2
1.8
EMPLAÇAMENT DE L’OBRA ............................................................................................ 2
1.9
NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ APLICABLE .................................................................. 3
1.10
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ ................................................................... 5
1.11
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL NOU CM .............................................................................. 5
1.11.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ENVOLTANT ......................................................... 6
1.11.1.1 OBRA CIVIL DEL NOU CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ .................................... 8
1.12
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.............................................................................................. 14
1.12.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ..................................................... 14
1.12.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’APARELLATGE DE MITJA TENSIÓ ......................................... 14
1.12.3 CEL·LES ORMAZABAL CGM.3 ........................................................................................ 14
1.12.3.1 CEL·LA DE REMUNTADA A PROTECCIÓ GENERAL: CGM.3-RCD ................................... 17
1.12.3.2 CEL·LA DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ CGM.3 V .................................................. 17
1.12.3.3 CEL·LA DE MESURA CGM.3-M ...................................................................................... 18
1.12.3.4 CEL·LA AMB FUNCIÓ DE LÍNIA CGM.3-L ....................................................................... 18
1.13
CARACTERÍSTIQUES DEL NOU TRANSFORMADOR 1000 KVA. .................................... 20
1.13.1 ENCLAVAMENT PORTA D’ACCÉS AL TR ........................................................................ 21
1.14
QUADRE BT ................................................................................................................... 22
1.15
CARACTERÍSTIQUES MATERIAL VARI DE AT. ............................................................... 22
1.16
INSONORITZACIÓ I MESURES ANTIVIBRATÒRIES ......................................................... 27
1.17
CAMPS MAGNÈTICS ..................................................................................................... 28
1.18
PROTECCIONS DE LA INSTAL·LACIÓ.............................................................................. 29
1.18.1 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS .................................................................... 29
1.18.2 PROTECCIÓ CONTRA DEFECTES.................................................................................... 29
1.18.3 PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS ........................................................................ 29
1.18.4 PROTECCIÓ CONTRA CURTCIRCUITS EXTERNS ............................................................. 29
1.18.5 PROTECCIÓ CONTRA DEFECTES INTERNS ..................................................................... 30
1.18.6 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES ACCIDENTALS ......................................... 31
1.19
INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA. ............................................................................... 32
1.19.1 TERRA DE PROTECCIÓ .................................................................................................. 32
1.19.2 TERRA DE SERVEI .......................................................................................................... 32
1.20
RESUM DE DADES ......................................................................................................... 33
1.20.1 CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ A INSTAL·LAR .............................................. 33
1.21
ORGANISMES AFECTATS .............................................................................................. 33
1.22
PROPIETARIS AFECTATS ............................................................................................... 33

Pàg. 2

1.23
1.24

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ......................................................................... 34
CONCLUSIÓ................................................................................................................... 34

2.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS .................................................................................................... 35
2.1
INTENSITAT D’ALTA TENSIÓ ......................................................................................... 35
2.2
INTENSITAT EN BAIXA TENSIÓ ...................................................................................... 35
2.3
CURTCIRCUITS .............................................................................................................. 35
2.3.1
OBSERVACIONS ............................................................................................................ 35
2.3.2
CÀLCUL DELS CORRENTS DE CURCTCIRCUIT ................................................................ 36
2.3.3
CURTCIRCUIT EN EL COSTAT D’ALTA TENSIÓ ............................................................... 36
2.3.4
CURTCIRCUIT EN EL COSTAT DE BAIXA TENSIÓ ........................................................... 36
2.4
DIMENSIONAT DE L’EMBARRAT ................................................................................... 37
2.4.1
COMPROVACIÓ PER DENSITAT DE CORRENT ............................................................... 37
2.4.2
COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ ELECTRODINÀMICA ............................................. 37
2.4.3
COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ TÈRMICA .............................................................. 37
2.5
SELECCIÓ DE LES PROTECCIONS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ ............................................. 37
2.6
DIMENSIONAT DE LA VENTILACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ ........................ 38
2.7
CÀLCUL DE LES INSTAL·LACIONS DE POSTA A TERRA ................................................... 40
2.7.1
INVESTIGACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL. ................................................... 40
2.7.2
DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA ................................................. 40
2.7.3
CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’ALIMENTACIÓ I DADES DE PARTIDA. ................. 41
2.7.4
DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA ....................................................... 42
2.7.5
CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL SISTEMA DE TERRA ................................................... 42
2.7.6
DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA ...................................................................... 43
2.7.7
CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ ......................... 46
2.7.8
CÀLCUL DE LES TENSIONS A L’EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ..................................... 46
2.7.9
CÀLCUL DE LES TENSIONS APLICADES .......................................................................... 47
2.7.10 CROQUIS DISSENY DEL SISTEMA DE POSTA A TERRA................................................... 50
2.7.11 CORRECCIÓ I AJUST DEL DISSENY INICIAL ESTABLINT EL DEFINITIU ............................ 51
2.8
JUSTIFICACIÓ DE CAMPS MAGNÈTICS .......................................................................... 51
2.9
JUSTIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE LES LÍNIES MT ............................ 53
2.9.1
PONTS DE MITJA TENSIÓ .............................................................................................. 53
2.9.2
CÀLCUL DE LES INTENSITATS NOMINALS DE CURTCIRCUIT: ........................................ 53
2.1.1.1 SECCIÓ MÍNIMA ........................................................................................................... 54
2.1.1.2 CÀLCUL PER A INTENSITAT DE CORRENT ADMISSIBLE ................................................. 54
2.1.1.3 CÀLCUL PER A INTENSITAT DE CURT-CIRCUIT .............................................................. 54
2.10
JUSTIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE BAIXA TENSIÓ. ........................... 55

3.

PRESSUPOST ..................................................................................................................... 56

4.

GESTIÓ DE RESIDUS........................................................................................................... 57
4.1
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA ............................................................................................ 57
4.2
PLEC DE CONDICIONS ................................................................................................... 58
4.2.1
OBLIGACIONS DELS AGENTS QUE HI INTERVENEN ...................................................... 58
4.2.2
MAGATZEMATGE, MANEIG DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ............................................... 58
4.2.3
DOCUMENTACIÓ .......................................................................................................... 60

Pàg. 3

4.3
4.4
4.5

REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA ...................................................................................... 62
IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS I ESTIMACIÓ DE QUANTITAT ........................................... 63
ESTIMACIÓ ECONÒMICA DEL TRACTAMENT DE RESIDUS ........................................... 65

5.

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS ..................................................................................... 66

6.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ..................................................................................... 67
6.1
CONDICIONS GENERALS ............................................................................................... 67
6.2
CABLES D’ALTA TENSIÓ ................................................................................................ 67
6.3
EXECUCIÓ DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL ..................................................................... 68
6.3.1
TRAÇAT (EXCLÒS D’AQUEST PROJECTE) ....................................................................... 68
6.3.2
DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS ......................................................................................... 68
6.3.3
OBERTURA DE RASES.................................................................................................... 68
6.3.4
CANALITZACIÓ PER TUBS ............................................................................................. 69
6.3.5
CABLE DIRECTAMENT ENTERRAT ................................................................................. 70
6.3.6
PROTECCIÓ MECÀNICA ................................................................................................ 70
6.3.7
SENYALITZACIÓ............................................................................................................. 70
6.3.8
TANCAMENT DE RASES ................................................................................................ 70
6.3.9
REPOSICIÓ DE PAVIMENTS ........................................................................................... 71
6.3.10 TUB SERVEIS AUXILIARS ............................................................................................... 71
6.4
ENTRONCAMENTS I TERMINALS .................................................................................. 71
6.5
NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ........................................................... 72
6.6
CONTROL ...................................................................................................................... 72
6.7
SEGURETAT................................................................................................................... 73
6.8
NETEJA .......................................................................................................................... 73
6.9
MANTENIMENT ............................................................................................................ 74

7.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ............................................................................... 75
7.1
OBJECTE ........................................................................................................................ 75
7.2
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA .............................................................................. 75
7.3
ACTIVITATS BÀSIQUES .................................................................................................. 75
7.3.1
ESTESA DE CABLE SUBTERRANI (C.S.) ........................................................................... 76
7.3.2
CONSTRUCCIÓ CENTRE DISTRIBUCIÓ, INTERIOR O INTEMPÈRIE ................................. 76
7.4
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS ............................................................................................ 76
7.4.1
RISCOS I DANYS A TERCERS .......................................................................................... 79
7.5
MESURES PREVENTIVES ............................................................................................... 79
7.5.1
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A NIVELL COL·LECTIU ............................................. 79
7.5.2
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A NIVELL INDIVIDUAL ............................................ 81
7.5.3
PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS .............................................................. 82
7.6
NORMATIVA APLICABLE ............................................................................................... 82

8.

ÍNDEX DE PLÀNOLS ........................................................................................................... 85

Pàg. 4

1.

MEMÒRIA

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.
1.1

ANTECEDENTS

Per la contractació de subministrament d’energia elèctrica en Mitja Tensió, l’empresa
HORTET, S.L. ha arribat a un acord amb la Companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.L.U, distribuïdora en la zona, a fi d’instal·lar un nou centre de recepció, mesura i
transformació.
Per tot l’exposat, es redacta a continuació el projecte de LEGALITZACIÓ DE LES NOVES
INSTAL·LACIONS D’ABONAT EN UN NOU CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ AMB
CASETA PREFABRICADA DE SUPERFÍCIE I TRANSFORMADOR DE 1000 kVA, A LES
INSTAL·LACIONS DEL CÀMPING DE L’ALBA, situada en el carretera N-340 Km 1.180, del
terme municipal de Creixell.

1.2

MOTIU DEL PROJECTE

El projecte descrit a continuació pretén definir i justificar els aspectes de disseny, càlculs i
construcció, necessaris pel muntatge de noves cabines SF6 a la tensió de 25 kV en un nou
centre de mesura i transformació d’abonat, MT/BT, destinat al subministrament d’energia
elèctrica, i que les característiques generals d’aquests, responguin a les especificades en el
mateix.
Per tal de construir i donar subministrament d’energia a un nou centre de mesura i
transformació, situat al carretera N-340 Km 1.180, en el T.M. del Creixell, l’empresa
MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA, S.A., amb domicili a carrer la fàbrica , 08520 Les
Franqueses del Vallès, CIF A-58045071, realitzarà l’ instal·lació de mitja tensió de la part del
abonat i les cel·les de companyia del nou centre a construir.
Els treballs a realitzar han estat projectats d’acord amb les indicacions rebudes per
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U, segons el estudi EXP-254571.
Tota la documentació corresponent al present projecte s’emprarà per l’obtenció de la
corresponent llicència municipal per part de l’Ajuntament de Creixell així com la
corresponent autorització administrativa per part dels Serveis Territorials d’Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya, per tal de legalitzar la instal·lació i donar
subministrament elèctric a la instal·lació en mitja tensió a 25 kV, d’acord amb l’article 5 del
Decret 351/87 de 23 de novembre de la Generalitat de Catalunya.
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1.3

SOL·LICITANT

La sol·licitant de les instal·lacions elèctriques descrites en el present projecte és l’empresa
HORTET, S. L. amb número de CIF B-43237924 i seu social a la Ctra. N-340, km 1.180 en el
terme municipal de Creixell, codi postal 43839.
1.4

TITULAR DEL PROJECTE

La titular i propietària del projecte és l’empresa HORTET, S.L. amb número de CIF
B43237924 i seu social a la Ctra. N-340, km 1.180 en el terme municipal de Creixell, codi
postal 43839.

1.5

TITULAR DELS PERMISOS

La titular i propietària dels permisos és l’empresa HORTET, S.L. amb número de CIF
B43237924 i seu social a la Ctra. N-340, km 1.180 en el terme municipal de Creixell, codi
postal 43839.

1.6

PROMOTOR

La promotora de les instal·lacions elèctriques descrites en el present projecte és l’empresa
ENDESA X SERVICIOS, S.L.U. amb número de CIF B-01788041 i seu social al c/Ribera del
Loira, 60 de Madrid-28042.

1.7

INSTAL·LADOR

L’instal·lador de les instal·lacions elèctriques aquí descrites és l’empresa MONTAJES
ELÉCTRICOS GAS AGUA, S.A., amb domicili fiscal al carrer la fàbrica , 08520 Les Franqueses
del Vallès, CIF A-58045071. A efectes de notificacions contactar amb aquesta empresa.

1.8

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA

Les instal·lacions elèctriques objecte d’aquest projecte estan situades al Camping d’Alba a
la carreterra N-340 km 1.180 en el T.M. de Creixell (43839).
Referencia cadastral de la finca:
Ref. Cadastral: 9580101CF6598S0001ER
Coordenades UTM ETRS89 31N del nou CM son:

E(x) 369021,7 m
N(y) 4557669,2 m

La seva situació exacta figura als plànols adjunts.
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1.9

NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Per la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte les següents reglamentacions
vigents i normatives que li són aplicables:
▪ Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en les línies
elèctriques d’alta tensió, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer,
publicat al B.O.E. núm. 68, de 19 de març de 2008.
▪

Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Instal·lacions
Elèctriques d’Alta Tensió, RD337/2014 de 9 de maig, i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries ITC-RAT.

▪

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió I Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT).

▪

Reial Decret 120/1992, de 28 d’Abril, pel que es regulen les característiques que
han de complir les proteccions que s’han d’instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministres públics que passen pel terra, modificat pel Decret 196/1992 del 4
d’Agost, ambdues del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya.

▪

Ordre TIC /341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin a la xarxa de distribució elèctrica subterrània.

▪

Llei 24/2013, de 26 de desembre, de Regulació del Sector Elèctric.

▪

Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de
Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments
d’Autorització d’Instal·lacions d’Energia Elèctrica.

▪

Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, pel que s’aprova la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals (LRPL) (BOE del 10 de novembre de 1995).

▪

Reial Decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per la protecció de
la salut i seguretat dels treballadors davant el ric elèctric. BOE número 148 de 21 de
juny de 2001.

▪

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

▪

Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, del departament d’Energia i Mines, relativa
a les xarxes soterrades de distribució de mitjana i alta tensió.

▪

ECF 4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a les Normes tècniques
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp.EE104/01)

▪

Reial Decret 513/2017 de 22 de maig, pel qual s’aprova el RIPCI (Reglament de
Instal·lacions de Protecció Contra Incendis)

▪

Reglament de la Unió Europea nº 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014,
on es desenvolupa la Directiva 2009-125/CE del Parlament Europeu
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▪

Normes UNE d’obligat compliment segons, en les seves corresponents
actualitzacions afectades pel “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”.

▪

Ordenances municipals de l’Ajuntament de Creixell.

▪

Normatives pròpies d’Organismes o altres Companyies afectades.

▪

Normes i recomanacions de disseny de l’edifici: CTE - Codi tècnic per l’edificació.

▪

Norma que deuen complir el cables elèctrics a instal·lar EN50575

▪

Normes i recomanacions de disseny d’aparellatge elèctric:
· CEI 62271-1
UNE-EN 60694
Estipulacions comuns per a les normes d’aparellatge de Alta Tensió.
· CEI 61.250-4-X
UNE-EN 61.250-4-X
Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 4: Tècniques d’assaig i de mesura.
· CEI 62271-200
UNE-EN 62271-200 (UNE-EN 60298)
Aparellatge sota envoltant metàl·lica per a corrent alterna de tensions
assignades superiors a 1 kV i inferiors o iguals a 52 kV.
· CEI 62271-102
UNE-EN 62271-102
Seccionadors i seccionadors de posta a terra de corrent alterna.
· CEI 62271-103
UNE-EN 60265-1
Interruptors d’Alta Tensió. Interruptors d’Alta Tensió per a tensions assignades
superiors a 1 kV i inferiors a 52 kV.
· CEI 62271-105
UNE-EN 62271-105
Combinats interruptor - fusible de corrent alterna per a Alta Tensió.

▪

Normes i recomanacions de disseny de transformadors:
· CEI 60076-X
Transformadors de Potencia.
· UNE 21428
Transformadors trifàsics submergits en oli per a distribució en baixa tensió de
50 a 2.500 kVA, 50 Hz, amb tensió mes elevada pel material de fins a 36 kV.
· R 548/2014
Directiva europea relativa a transformadors, 2009/125/EG
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1.10

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Es realitzarà un nou centre de mesura i transformació. Aquesta nova instal·lació es
realitzarà seguint la normativa legal vigent i es complimentarà amb les normes particular
de l’empresa distribuïdora EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U, que té per finalitat
establir les característiques que han de reunir els Centres de Transformació MT/BT de
Distribució, connectats a la xarxa de Mitjana Tensió.
El nou centre de mesura i transformació, està format per la part de companyia i la part de
abonat o client. La part de companyia té la missió de subministrar energia i realitzar el
mesurament de la mateixa en MT.
A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els
Organismes afectats.
És possible que en l’execució dels treballs hagin de ser modificades les especificacions
d’aquesta memòria. En aquest cas, s’indicarà en el corresponent certificat de direcció i
acabament d’obra (CDAO).
A títol informatiu. Tant la línia de subministrament com les cel·les de línia i d’entrega a client, estan
legalitzades en un altre expedient, sent l’objectiu d’aquest projecte legalitzar la instal·lació a partir
de la cel·la d’entrega a client.

1.11

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL NOU CM

El nou centre de mesura i transformació objecte d’aquest projecte consta de una única
envoltant, en la que es troba el transformador de 1000 kVA, tota l’aparellatge elèctric,
màquines y demes equips.
Pel disseny d’aquest Centre de s’han tingut en compte totes les normatives anteriorment
indicades.
Característiques bàsiques:
Tipus d’expedient:
Tipus d’obra:
Tensió:
Protecció contra sobreintensitats:
Nº de transformadors i potència:

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 25/0,42 kV – 1000 kVA
per a l’empresa HORTET, S. L
Edifici prefabricat de formigó ORMAZABAL tipus PFU5,
amb entrada soterrada de cables.
25 kV
Relés indirectes a través de transformadors
d’intensitat.
1 de 1000 kVA
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Prot. contra sobreescalfaments:
Posta a terra:
Contra-incendis:
Enllumenat d’emergència:

1.11.1

Termòmetre d’esfera, actuant sobre bobina de
l’interruptor automàtic
Ferramenta i neutre B.T. (ITC-LAT 13 i 14
independents)
Extintor mòbil eficàcia mínima 89 B, apte per focs en
presència de tensió elèctrica fins a 25 kV.
Sí.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ENVOLTANT

El centre de mesura i transformació estarà situat en una zona no destinada a altres usos,
dissenyat tenint en compte totes les normatives anteriorment indicades sent un edifici
prefabricat PFU-5.
Les característiques constructives de l’obra civil s’ajustaran al que s’indica a la Norma Bàsica
de l’Edificació aplicable i a les Ordenances Municipals vigents.
A continuació es descriuen els aspectes més rellevants que s’han tingut en compte en el
disseny i construcció de la instal·lació d’enllaç en M.T.

Imatge del centre prefabricat ORMAZABAL PFU5
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Les obertures destinades als accessos i ventilacions, compliran les distàncies
reglamentàries i condicions de seguretat indicades a la ITC-LAT 14 i en el CODI TÈCNIC DE
L’EDIFICACIÓ CTE-DB-SI.
L’aparellatge elèctric a instal·lar estarà situat de manera que sigui perfectament accessible
en tots els seus punts, amb l’objecte de poder realitzar adequadament i sense perill les
operacions de manteniment i inspecció (s’entén en absència de tensió).

L’accés al nou centre de mesura i transformació serà de l’exterior a través de les portes
d’accés del nou edifici prefabricat que estarà alineat amb el mur perimetral de la indústria,
ubicada al carretera N-340 Km 1.180. Aquestes portes permetran l’entrada del personal
qualificat del propi client.
Les obertures destinades als accessos i ventilacions, compliran les distàncies
reglamentàries i condicions de seguretat indicades a la ITC-LAT 14 i en el CODI TÈCNIC DE
L’EDIFICACIÓ CME-DB-SI.
L’aparellatge elèctric a instal·lar estarà situat de manera que sigui perfectament accessible
en tots els seus punts, amb l’objecte de poder realitzar adequadament i sense perill les
operacions de manteniment i inspecció (s’entén en absència de tensió).
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1.11.1.1

Obra civil del nou centre de mesura i transformació

Edifici prefabricat: PFU-5 ORMAZABAL:
Els edificis prefabricats de formigó PFU estan formats per les següents peces principals: una
que aglutina la base i les parets, un altra que forma la solera i una tercera que forma el
sostre. Addicionalment, s’incorporen altres petites peces per a construir un centre de
transformació de superfície i maniobra interior (tipus caseta), estant l’estanquitat
garantida per l’ocupació de les juntes de goma esponjosa entre les dues peces principals
exteriors.
Aquestes peces són construïdes en formigó, amb una resistència característica de 300
kg/cm, i tenen una armadura metàl·lica, estant unides entre si mitjançant filaments de
coure, i a un col·lector de terres, formant d’aquesta manera una superfície equipotencial
que embolica completament l’edifici. Les portes i reixes estan aïllades elèctricament,
presentant una resistència de 10 kΩ respecte a la terra de l’envoltant.
Les peces metàl·liques esposades a la climatologia de l’exterior estan tractades
adequadament contra la corrosió.
A la part inferior de les parets frontal i posterior se situen els orificis de pas pels cables de
MT. Aquests orificis estan semiperforats, realitzant-se en obra l’obertura dels que siguin
necessaris per cada aplicació. De la mateixa manera, disposa d’uns orificis semiperforats
practicables per les sortides a las terres exteriors.
L’espai pel transformador, dissenyat para allotjar el volum de líquid refrigerant d’una
eventual fuita, disposa de dos perfils en forma de "U", que es poden desplaçar en funció
de la distancia entre les rodes del transformador.
-

Placa pis

Sobre la placa base i a una alçada d’uns 400 mm se situa la placa pis, que se sustenta en
una sèrie de suports sobre la placa base i a l’interior de les parets, permetent el pas de
cables de MT als que s’accedeix a través d’unes troneres cobertes amb llosetes.
-

Accessos

A la paret frontal se situen les portes d’accés de vianants, les portes del transformador
(ambdues amb obertura de 180º) i les reixes de ventilació. Tots aquests materials estan
fabricats en xapa d’acer.
Les portes de accés disposen d’un sistema de tancament amb l’objecte de garantir la
seguretat de funcionament per evitar apertures intempestives de les mateixes del Centre
de Transformació. Per això s’utilitza un pany de disseny ORMAZABAL que ancoren les
portes en dos punts, un a la part superior i l’altre a la part inferior.
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-

Ventilació

Les reixes de ventilació natural estan formades per lames en forma de "V" invertida,
dissenyades per formar un laberint que evita l’entrada d’aigua de pluja al Centre de
Transformació i es complementa cada reixa interiorment amb una malla mosquitera.
-

Acabat

L’acabat estàndard de l’edifici es realitzà amb pintura acrílica rugosa, de color blanc en les
parets, i color marró en sostres, portes i reixes.
-

Qualitat

Aquest edificis prefabricats han estat acreditats amb el certificat de Qualitat ISO 9001.
-

Enllumenat

L’equip va previst d’enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, el qual disposa
d’un interruptor per realitzar aquesta tasca.
-

Varis

Sobrecarregues admissibles i condicions ambientals de funcionament segons normativa
vigent.
-

Cimentació

Per a la ubicació dels centres de transformació tipus PFU és necessària una excavació, les
dimensions de les quals depenen de la solució adoptada per la xarxa de terres i del model
seleccionat, sobre el fons del qual s’estén una capa de sorra compactada i anivellada de 10
cm d’espessor.
- Característiques detallades del PFU-5
Núm. de transformadors:
Portes d’accés personal:
Tipus de ventilació:
Tensió nominal:
-

1
1
Normal
36 KV

Dimensions exteriors
Longitud:
Fons:
Alçada:
Alçada vista:
Pes:

6080 mm
2380 mm
3240 mm
2780 mm
18000 kg
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- Dimensions interiors
Longitud:
Fons:
Alçada:
-

Nota:

Dimensions de l’excavació
Longitud:
Fons:
Profunditat:

5900 mm
2200 mm
2550 mm

6880 mm
3180 mm
560 mm

Aquestes dimensions son aproximades en funció de la solució adoptada per l’anell de terres
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Dimensions:
Les dimensions de la caseta hauran de permetre:
✓ En la distribució en planta de la caseta caldrà preveure l’espai necessari per a possibles
ampliacions, de manera que permeti com a mínim la instal·lació de tres cel·les de línia
de MT (encara que inicialment no s’hi instal·lin).
✓ La manipulació i instal·lació a l’interior de l’ CM dels elements i maquinària necessaris
per a dur a terme una adequada instal·lació.
✓ L’execució de les maniobres pròpies de l’explotació en condicions òptimes de seguretat
per a les persones, segons la ITC-RAT 14 i CTE.
✓ El manteniment del material, així com la substitució de qualsevol dels elements que en
formen part sense necessitat de procedir al desmuntatge o desplaçament de la resta.
✓ La instal·lació de les cel·les prefabricades de MT d’acord amb les dimensions indicades
a la norma GE FND003.
Superfície d’ocupació:
Per als diferents elements que habitualment s’instal·len a l’interior del CM es prendran en
consideració les següents dimensions de la superfície que ocupen físicament, i de la
superfície necessària per a passadissos i maniobra segons la ITC-LAT 14 i CTE.
No s’inclou la separació a paret de l’aparellatge que ha de facilitar el fabricant. En el disseny
de les CM les zones de servitud podran superposar-se.
S’entén per zona de servitud la necessària per fer maniobres i efectuar el muntatge i
desmuntatge de l’aparellatge. La seva amplada de passadís serà la reglamentària.
Distribució en planta:
La distribució en planta dels diferents elements que componen el CM es podrà adequar a
l’emplaçament, a l’esquema elèctric, o a l’espai disponible. En tots els casos, es respectaran
els criteris establerts a l’apartat de Superfícies d’ocupació.
Malgrat això, es proposen unes opcions - tipus estandarditzades per a diferents situacions
de les CM.
La distribució i dimensions exactes d’aquest centre de mesura i transformació, es poden
veure en el plànols adjunts aquest projecte.
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Criteris constructius:
En el disseny i construcció de l’edifici on s’allotjarà el CM cal tenir en compte els següents
criteris constructius:
✓ Els elements delimitadors del CM (murs exteriors, cobertes i solera), així com els
estructurals que conté (bigues, columnes, Etc.), compliran la normativa CTE, i els
materials constructius del revestiment interior (paraments, paviment i sostre) seran de
classe M0 d’acord amb la norma UNE 23727.
✓ Els murs exteriors es podran construir amb els materials habituals de la zona d’ubicació,
les característiques mecàniques dels quals hauran d’estar d’acord amb la norma GE
FPH106. L’acabat final de l’edifici haurà de permetre integrar el CM a l’entorn on
s’ubica.
✓ Cap obertura permetrà el pas d’aigua que caigui amb una inclinació inferior a 60º
respecte de la vertical.
✓ Amb l’objecte d’evitar que es produeixi humitat a les parets per capil·laritat, estarà
cobert exteriorment per una capa impermeabilitzant que eviti l’ascensió de la humitat.
✓ No hi hauran canalitzacions alienes a l ‘CM: d'aigua, vapor, aire, gas, telèfon, Etc.
✓ Els paraments verticals interiors estaran anivellats i mestrejats amb morter de ciment,
enlluïts fins a una alçada d’1,5 m i acabats amb pintura plàstica de color blanc.
✓ Els elements metàl·lics que intervinguin en la construcció de l ‘CM hauran d’estar
protegits contra l’oxidació mitjançant un tractament de galvanitzat per immersió en
calent o un acabat equivalent.
✓ La solera serà, en general, d’obra de fàbrica. També podrà ser auto-suportada si
compleix els mateixos requisits, de que sigui buixardada i antilliscant. En tots els casos,
suportarà els esforços verticals assignats als forjats per a càrrega mòbil, indicats a
l’apartat 4.2. Serà resistent a l’abrasió, estarà elevada un mínim de 0,15 m sobre el
nivell exterior i a dins seu tindrà la malla equipotencial esmentada a l’apartat 5.4.5.
Tindrà una lleugera pendent cap a l’exterior o cap a un punt adequat de recollida de
líquid, en el mateix CM.
✓ Els cables que aniran a càrrec d’ERD, entraran a el CM a través de passa-murs estancs
o tubs, per un sistema de fosses o canals. Els tubs seran de polietilè d’alta densitat i
tindran un diàmetre PN 200 o 160; la seva superfície interna serà llisa i no s’admetran
corbes. Se segellaran amb massilles de segellat, i seran, almenys, 3 per MT.
✓ A l’interior de el CM els cables s’estendran per canalitzacions que arribin fins a les cel·les
o quadres corresponents. Estaran dissenyades de manera que el radi de curvatura que
adoptin els cables no sigui menor de 0,60 m. Quan això no sigui possible els cables
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s’instal·laran superficialment, per tal que no es redueixin les zones de servitud ni es
dificultin els treballs de manteniment. Es respectaran els radis de curvatura indicats
anteriorment.
✓ En cap cas s’haurà de produir acumulació d’aigua a l’interior de el CM o a les seves
canalitzacions, per la qual cosa, tindran un lleuger pendent cap a l’entrada dels cables.
✓ coberta estarà dissenyada amb uns pendents mínims del 2 %, de manera que no s’hi
pugui acumular aigua a sobre. Serà estanca i sense risc de filtracions i estarà proveïda
d’un trencaaigües perimetral.
Equipotencialitat:
EL CM estarà construït de manera que el seu interior presenti una superfície equipotencial,
i per aquest motiu, en el paviment i a 0,10 m de profunditat màxima s’instal·larà un enreixat
d’acer, format per rodons d’acer de 4 mm de diàmetre com a mínim, amb els encreuaments
electrosoldats, formant una malla no més gran de 0,30 x 0,30 m. L’enreixat s’unirà a la
posada a terra general mitjançant una platina metàl·lica o un conductor d’acer o de coure
que sobresurti 0,50 m per damunt del paviment de el CM, de secció mínima igual a la de
l’enreixat.
Cap ferramenta ni element metàl·lic travessarà els paraments. Quan hi hagi paraments
proveïts de forjats metàl·lics, estaran connectats a la malla de la solera.
Pantalla de separació:
Per tal de definir amb exactitud les dues parts que constitueixen el CM, s’instal·larà un
pantalla de separació de la part de companyia amb la part de l’abonat. Aquesta serà fixa i
ocuparà la totalitat de la superfície.
Entre les parts en tensió i les esmentades proteccions, haurà d’existir, com a mínim, una
distància de protecció de 0,30 m, segons s’indica a la ITC-RAT 14.
La pantalla i els seus suports es connectaran a terra.
Recollida de dielèctric:
La ITC-LAT 014, apartat 4.1, s’indica que quan s’utilitzin aparells o transformadors que
continguin líquids dielèctrics amb temperatura de combustió superiors a 300C, es disposarà
d’un sistema de recollida de possibles vessaments, que impedeixi la seva sortida al exterior
del recinte.
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1.12 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1.12.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

El valor de la tensió nominal de la xarxa de MT serà de 25 kV trifàsica, a una freqüència de
50 Hz. El valor límit de la caiguda de tensió s’estableix en el 7% amb les condicions de
màxima càrrega i/o situació d’emergència.
En general, la tendència serà la d’estructures de xarxa mallada, és a dir, amb possibilitat
d’aportar o rebre socors en cas d’avaries.
Per a la definició de tensió més elevada i nivells d’aïllament del material a utilitzar
s’estableixen els paràmetres següents:

1.12.2

CARACTERÍSTIQUES DE L’APARELLATGE DE MITJA TENSIÓ

L’aparellatge de mitja tensió es realitzarà amb cabines modulars d’ORMAZABAL CGM.3 de
SF6 tal com indiquen els plànols adjunts del present document.
1.12.3

CEL·LES ORMAZABAL CGM.3

Tal com es menciona anteriorment, tant la legalització del traçat de la línia com de les
cel·les amb funcions d’entrada i sortida del subministrament elèctric al nou centre de
mesura son objecte d’altres expedients, per tant, la frontera entre les legalitzacions es el
cable de interconnexió entre la cel·la d’entrega a client i la cel·la de remunt d’abonat.
Les cel·les a instal·lar son equips prefabricats amb tall i aïllament en SF6, d’arquitectura
modular i de molt reduïdes dimensions.
La cel·la de mitja tensió correspondrà al tipus de cel·la prefabricada sota embolcall
metàl·lic, en modalitat de conjunt modular, complint amb les Normes UNE 20.009 i CEI 298.
Les seves característiques principals s’assenyalen a la taula següent:
Característiques de les Cel·les
Característiques Cel·les
Tensió nominal
Nivell d’aïllament:
- A freqüència industrial (50Hz-1 min):
- Al xoc (1,2/50µs)
Corrent Nominal
- Embarrat

Valor assignat per a 36 kV
36 kV
70 kV
170 kV
630 A
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Característiques Cel·les
- Corrent de curt circuit
- Poder de tall sota curt circuit:
-Freqüència
-Arc intern (IAC AFL)
-Temperatura ambient
-índex de protecció

Valor assignat per a 36 kV
20 kA (1s)
50 kA
50 Hz
Fins a 25 kA (3s)
-5ºC a 40ºC
IP2XD (compartiment de mitja tensió)
IP8X (compartiment mecanisme de comandament)
IP8X (compartiment de cables)
IP8X (compartiment de mitja tensió)

Les cel·les de la gama CGM.3 formen un sistema d'equips modulars de reduïdes dimensions
per MT , amb aïllament i tall en gas , els embarrats es connecten utilitzant uns elements
d'unió patentats per ORMAZABAL , denominats ORMALINK , aconseguint una connexió
totalment apantallada, i insensible a les condicions externes ( pol·lució , salinitat , inundació
, etc. ) .
Les parts que componen aquestes cel·les són :
- Base i davant
La base suporta tots els elements que integren la cel·la. La rigidesa mecànica de la xapa i el
seu galvanitzat garanteixen la indeformabilitat i resistència a la corrosió d'aquesta base
La part frontal inclou en la seva part superior la placa de característiques elèctriques,
l'espiell per al manòmetre , l'esquema elèctric de la cel·la i els accessos als accionaments
del mecanisme de maniobra , així com el dispositiu de senyalització de presència de tensió
i l'alarma sonora de prevenció de posada a terra . A la part inferior es troba el panell d'accés
a la connexió de cables de Mitja Tensió i fusibles . En el seu interior hi ha una platina de
coure al llarg de tota la cel·la , permetent la connexió a la mateixa del circuit de terres i de
les pantalles dels cables .
- Cuba
La cuba, fabricada en acer inoxidable de 2 mm de gruix , conté l'interruptor , l'embarrat i
els porta-fusibles , i el gas es troba en el seu interior a una pressió absoluta de 1,3 bar
(excepte per cel·les especials) . El segellat de la cuba permet el manteniment dels requisits
d'operació segura durant més de 30 anys , sense necessitat de reposició de gas .
Aquesta cuba compta amb un dispositiu d'evacuació de gasos que, en cas d'arc intern,
permet la seva sortida cap a la part posterior de la cel·la, evitant així , amb ajuda de l'altura
de les cel·les , la seva incidència sobre les persones , cables o la aparellatge del Centre de
Transformació .
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- L' interruptor disponible en el sistema CGM.3
L’interruptor sistema CGM.3 te 3 posicions : Connectat , seccionat i posada a terra. L'
actuació d’aquest interruptor és realitza mitjançant palanca d' accionament sobre dos eixos
diferents : 1 per l' interruptor (commutació entre les posicions d' interruptor connectat i
interruptor-seccionat ) ; i un altre paper seccionador de posta a terra dels cables d'
embrancament que commuta entre les posicions de seccionat i posada a terra. Els
comandaments d' actuació són accessibles des de la part frontal i podin ser accionats de
forma manual o motoritzada .
La connexió de cables és realitza des de la part frontal mitjançant uns passa-tapes
estàndard .
Els enclavaments inclosos en totes les cel·les CGM pretenen que :
• No és pugui connectar el seccionador de posada a terra amb l'aparell principal tancat , i
recíprocament , no és pugui tancar l'aparell principal si el seccionador de posada a terra
està connectat .
• No és pugui treure la tapa frontal si el seccionador de posada a terra està obert , i a la
inversa , no és pugui obrir el seccionador de posada a terra quan la tapa frontal hagi estat
extreta.
Les característiques generals de les cel·les CGM són les següents :
•

Tensió nominal : 36 kV

•

Nivell d' Aïllament :

•

Freqüència industrial ( 1 min )
a terra i entre fases
a la distància de seccionament
Impuls tipus llamp
a terra i entre fases (cresta)
a la distancia de seccionament (cresta)

•

70 kV
80 kV
170 kV
195 kV

En la descripció de cada cel·la s’inclouen els valors propis corresponents a les intensitats
nominals, tèrmica i dinàmica, etc.
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1.12.3.1

Cel·la de Remuntada a protecció general: CGM.3-RCd

La cel·la CGM.3 - RC d’Ormazabal, de remuntador de cables està constituïda per un mòdul
metàl·lic amb aïllament de gas, proveïda de seccionador de posada a terra. Construït en
xapa galvanitzada , que permet efectuar el remuntador de cables des de la part inferior a
la part superior del conjunt de cel·les.
Aquesta cel·la s'uneix mecànicament a les adjacents per evitar l'accés
als cables .
- Característiques elèctriques :
* Tensió assignada : 36 kV
- Característiques físiques:
*Ample:
*Fons:
*Alt:
*Pes:

368 mm
831 mm
1745 mm
42 kg

La unió entre la cel·la de línia de companyia (entrega) i la cel·la de
remuntada CGM3-RC es realitzarà amb cable RH5Z1 de 1x150mm2 Al
18/30kV.
Aquesta cel·la es extensible per ambdós costats, mitjançant els
connectors del sistema ORMALINK:

1.12.3.2

Cel·la de protecció de la instal·lació CGM.3 V

Interruptor-seccionador i seccionador de posada a terra en l’interior
d’un compartiment ple de gas SF6. Aquest interruptor pot estar en
tres posicions (obert, tancat i a terra) el qual permet comunicar
l’embarrat del conjunt de cel·les amb els cables, tallar la corrent
assignada, seccionar aquesta unió o posar a terra simultàniament les
tres bornes dels cables de Mitja Tensió.
Interruptor automàtic en buit associat a tres transformadors
d’intensitat de protecció per realitzar una protecció indirecte a través
de relés electrònics.
3 Transformadors d’intensitat toroïdals per protecció de fases de
relació primària 5-100A de classe 5P20. Joc de barres: permet una
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extensió a voluntat dels centres i una connexió elèctrica i mecànica entre cel·les existents
mitjançant un conjunt d’unió denominat ORMALINK.
Comandaments que permeten maniobrar manualment l’interruptor i el seccionador de
posada a terra amb indicadors de posició mecànica i bloc de làmpades de presència de
tensió. A més a més la maniobra de l’interruptor poden incorporar un comandament
motoritzat.
Les dimensions de la cel·la seran:
* Amplada:
600mm
* Fondària:
850mm
* Pes:
240kg
La unió entre la cel·la CGM3-V i la cel·la de mesura CGM3-M es realitzarà amb cable RH5Z1
de 1x150mm2 Al 18/30kV.

1.12.3.3

Cel·la de mesura CGM.3-M

Cel·la per la mesura de l’energia en M.T. Aquesta cel·la està
dotada amb tres transformadors de tensió (TT) de relació
25/√3kV de tensió primària i una tensió secundaria de 230/√3
V classe 0,5S de 25VA.
Segons dades aportades pel titular la potència sol·licitada
serà de 630 kW, per la qual cosa s’instal·laran tres
transformadors d’intensitat (TI) amb una relació de 10VA-1020/5A connectats a 10/5A, de classe 0,5 de 10VA i pletina de
30x3mm per a la posta a terra de la instal·lació.
Les dimensions de la cel·la seran:
* Alçada:
* Amplada:
* Fondària:
* Pes:
1.12.3.4

1.950mm
900/1100mm
1.160mm
290/520kg
Cel·la amb funció de línia CGM.3-L

Cel·la amb envolupant metàl·lica sistema CGM.3-L d'ORMAZABAL, fabricació sèrie, de
dimensions 418 mm d’ample, 1.745 mm d’alçada, 850 mm de fons i 138 kg de pes, que
utilitza SF6 com a medi d’extinció i aïllament, Un(assignada)=36 kV, In= 630 A, nivell
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d’aïllament 80/195 kV, intensitat de curta durada eficaç (1s) = 21 kA, contenint al seu
interior degudament muntats i connectats els següents aparells i materials:
o Interruptor rotatiu III, amb posicions CONNEXIÓ, SECCIONAMENT
i POSTA A TERRA, Un = 36 kV, In = 630 A, capacitat de tancament
curtcircuit 52,5 kA cresta, comandament interruptor tipus BM
motoritzat, marca ORMAZABAL.
o Tres captadors capacitius per a la detecció de tensió en els cables
d’escomesa.
o Embarrat per 630 A amb platina de Cu
o Platina de coure per a posta a terra de la instal·lació.
o Placa separadora fixa.
o Unitat de control integrada
o Petit material i accessoris.
o Cel·les motoritzades amb relé integrat
Altres característiques constructives:
1. Unitat de control Integrat:

ekorRCI-2002B

La unitat de control integrat ekorRCI integra funcions de supervisió de MT:
➢ Detecció:
o pas de falta (tant direccional com no direccional)
o presencia o absència de tensió
o anomalies
➢ Mesura:
o Intensitat (I)
o Tensió (V)
o Potencia activa i reactiva (P i Q)
➢ Alarmes, etc.
La unitat ekorRCI disposa de sortides que permeten, tant de forma local com remota,
l’apertura i el tancament de l’interruptor de la cel·la on va instal·lat, i d’entrades que reben
l’estat en el que es troba dit interruptor.
Les aplicacions que es poden realitzar mitjançant aquesta unitat son, entre d’altres:
seccionament automàtic de línies en falta, control local, maniobres mitjançant
telecomandament, automatismes, enclavaments, etc., relacionades amb les necessitats
actuals i futures d’automatització dels Centres de Transformació i Distribució.
La unió entre la cel·la CGM.3-L i el transformador de 1000 kVA, es realitzarà amb cable de
tipus RH5Z1 de 1x150mm2 Al 18/30kV.
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1.13 CARACTERÍSTIQUES DEL NOU TRANSFORMADOR 1000 kVA.

Transformador trifàsic reductor de tensió, construït segons les normes citades
anteriorment, de marca COTRADIS o similar, amb neutre accessible en el secundari, de
potencia 1000 kVAi refrigeració oli natural segons especificacions ECODISENY reglament
(UE) Nº 584/2014 del 21 de Maig. La tensió primària en el transformador serà de 25 kV i
tensió secundaria 420 V en vuit (B2).

- Altres característiques constructives:
Regulació en el primari:
Tensió de curtcircuit (Ecc):
Grup de connexió:
Protecció incorporada al transformador:

+/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%
4.5%
Dyn11
Termòmetre

Segons dades aportades pel titular la potència màxima serà inferior als de 500 kW que port
donar un transformador de 1000 kVA, per la qual cosa s’instal·laran tres transformadors
d’intensitat (TIs) amb una relació de 10/5A, de classe 0,5s, i tres transformadors de tensió
(TTs) de relació 27500/110:√3 de classe 0,5 de 25VA .
Els transformadors de potència mitjana, hauran de complir els màxims permesos per a
pèrdues degudes a la càrrega y pèrdues en buit o els valors de l’índex d’eficiència màxima
(PEI) establerts en Reglament (UE) nº 548/2014 de 21 de maig, annex 1:
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S’aplicaran els factors de correcció establerts a la taula 1.3 del reglament UE 584/2014, al
tractar-se de bobines de fins a 36 kV:

1.13.1 ENCLAVAMENT PORTA D’ACCÉS AL TR

Per l’enclavament de la porta d’accés al transformador es tindrà en compte el que
s’estableix en el RD337/2014 de 9 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions
tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves
Instruccions Tècniques complementàries. En la seva ITC-RAT06 l’apartat 4.8 s’estableix que:
En centres de transformació privats, quan ses pugui accedir a un transformador amb parts
en tensió accessibles a les persones a través d’una porta o reixa d’accés, existirà un
enclavament mecànic amb l’interruptor del primari del transformador, de tal manera que
per accedir al transformador, l’interruptor del primari tingui que estar obert, i que no es
pugui tancar l’esmentat interruptor mentre que la porta romangui oberta o la reixa
desmuntada.
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1.14 QUADRE BT

El quadre de baixa tensió en doble aïllament, estan destinats a la protecció dels centres de
transformació en baixa tensió d’abonat. En aquest cas, allotjarà un interruptor automàtic
de 1.000 A.
Característiques tècniques:
.- Tensió nominal:
400 V
.- Intensitat assignada:
1.000 A
.- Aïllament amb freqüència indus.
1’ a 50Hz
.-Ona de xoc
15kV
.- Resistència de curtcircuit
65kA
.- IP 43
1.15

CARACTERÍSTIQUES MATERIAL VARI DE AT.

El material vari del centre de mesura i transformació és aquell, que encara que forma part
del conjunt del mateix, no s’ha descrit en les característiques de l’equip ni en les
característiques de l’aparellatge.
- Connexió de cables amb CM
Es realitzarà mitjançant uns terminals d’interior, preparats per la seva connexió a les cel·les
d’entrada i sortida del CM.
Aquest terminals són del tipus “endollable”, amb forma acodada, aïllants exteriorment, és
a dir, que una vegada efectuada la seva connexió, queden sense punts de tensió accessible
des de l’exterior, a diferència dels tipus convencional, en el que el punt de connexió a
l’entrada de CM és “a l’aire”.
Externament surt una connexió de la massa de terra de cada cable de forma que una
vegada interconnectades les 3 fases, es pugui connectar a la terra de la protecció del CM.
La terminació al transformador es EUROMOLD de 36 kV del tipus endollable acodada i
model M400LR. En l’altre extrem, a la cel·la, es EUROMOLD de 36 kV del tipus endollable
acodada i model M400LR.
Les seves característiques bàsiques són:
• Tensió Nominal 18/30 kV
• Tensió d’assaig a 50Hz 72 kV
• Tensió d’assaig onda tipus llampec 170 kV
• Seccions admissibles Unipolars aïllament sec de 95 a 240 mm² de 18/30 kV
Tant les unions com els terminals, seran de la naturalesa, secció i composició, les quals no
augmentaran la resistència elèctrica del cable. En quant a l’execució, les unions i terminals
es confeccionaran seguint la Norma UNE corresponent quan existeixi, i en tot cas, seguint
sempre les instruccions del fabricant.
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- Interconnexions mínima de BT:
Ponts BT - B2 Transformadors: Ponts transformador-quadre
Joc de ponts de cables de BT, de secció i material Al (Polietilè Reticulat) sense armadura, i
tots els accessoris per la connexió, formats per un grup de cables en la quantitat segons
quadre:
La quantitat de 3 fases de (1x240mm2 Al) x 3 conductores por fase, més 3 conductors de
1x240 mm2 Cu per el neutre: 3 x (3 x 1 x 240 mm2) + 1 x (3 x 1 x 240 mm2) Cu 0,6/1 kV

-Equips d’enllumenat
Per l’enllumenat interior del CM s’instal·laran les fonts de llum necessàries per aconseguir
al menys un nivell de il·luminació de 150 lux, i existiran com a mínim dos punts de llum. Els
punts de llum estaran disposats de manera que es mantingui la màxima uniformitat
possible en la il·luminació.
El circuit d’enllumenat i el de serveis auxiliars s’alimentaran de l’embarrat general del
quadre de BT a través de quatre tallacircuits fusibles UTE.
Els punts de llum se situaran de manera que pugui efectuar-se la substitució de bombetes
sense perill de contacte amb altres elements en tensió.
Els conductors que formen els circuits seran del tipus H07V-K de coure de 2,5 mm2 de
secció, classe 5 i aïllament termoplàstic TI1. S’instal·laran en interior de tubs aïllants rígids.
Els interruptors d’enllumenat estaran situats en la proximitat de les portes d’accés amb un
pilot que indiqui la seva presència. També podran utilitzar-se interruptors final de cursa.
La sortida de serveis auxiliars alimentarà el circuit de protecció contra sobrecàrregues en
el transformador.
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-Senyalitzacions
El CM comptarà amb les següents senyalitzacions i indicacions :
•

Les portes d’accés al CM portaran un cartell amb la corresponent senyal triangular
distintiva de risc elèctric, segons les dimensions i colors que especifica la
recomanació AMYS 1410, model CE-14 amb retolació addicional “Alta Tensió. Risc
Elèctric”.

•

En l’interior i exterior del CM, figurarà el número de identificació del mateix. La
identificació es realitzarà mitjançant una placa normalitzada per l’empresa
distribuïdora.

•

En les portes i pantalles de protecció es col·locarà la senyal triangular distintiva de
risc elèctric, segons les dimensions i colors que especifica la recomanació AMYS
1410, model AE-10.

•

Les cel·les prefabricades de MT portaran també la senyal triangular distintiva de risc
elèctric adhesiva, equipada de fàbrica.

•

La senyal CR14 de “perill tensió de retorn” s’instal·larà en el cas que existeixi aquest
risc.

•

Segons RD 377/2014 en la instrucció ITC-RAT-14, es senyalitzaran panells de
quadres elèctrics, cofrets BT amb tensió, caixes de amb elements de accionament i
maniobres d’aparells, així com també les cai

•

xes de seccionament de PaT i a la mampara d’accés al transformador.

•

Menys en el cas que en els propis aparells figurin les instruccions de maniobra, a
CM, i en el lloc adequat, hi haurà un cartell amb les esmentades instruccions.

•

Els aparells de maniobra de xarxa i dels transformadors estaran identificats amb el
número que els hi correspongui, en relació a la seva posició en el circuit general de
xarxa.
El CM estarà equipat amb una banqueta aïllant de maniobra per MT.

•

En un lloc visible de l’interior del CM se situarà un cartell amb les instruccions de
primers auxilis en cas d’accident, i el seu contingut es referirà a la respiració boca a
boca i massatge cardíac. La seva mida serà com a mínim UNE A-3.

•

També es disposarà de un cartell informatiu de les “cinc regles d’or” u altres
indicacions que l’empresa distribuïdora estableixi i cregui oportunes.
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Cartells d’instruccions pels primers auxilis en cas
d'accident i de les cinc regles d’or

-Ventilació
L’evacuació de la calor generada a d’interior del CM s’efectuarà segons el que s’indica a la
ITC-RAT-014 apartat 3.3 i en el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ CTE-DB-SI, utilitzant
preferentment el sistema de ventilació natural. La ubicació de les reixes de ventilació es
dissenyaran procurant que la circulació d’aire faci un escombrat sobre el transformador.
-Protecció contra incendis
Per a la determinació de les proteccions contra incendis que es poden donar lloc dins
d’aquesta instal·lació s’ha tingut en compte que es tracta d’una instal·lació d’ús privat i s’ha
pres de referència la instrucció ITC-RAT 14.4 y CTE DB SI (Seguretat contra incendi). Donat
que el volum d’oli unitari del transformador és inferior a 800 l, es dota a la instal·lació d’un
extintor mòbil, que s’encarregarà de dur l’equip de manteniment, amb un nivell d’eficàcia
mínim de 89B, apropiat per combatre focs en presència de tensió elèctrica superior a 1.000
V (fins a 25 kV).
-Accessoris addicionals en el centre de transformació
Com a mesures addicionals de seguretat, s’instal·larà a l'interior del centre:

·

Banqueta aïllant 36 kV.
Posta a terra.
Plaques de perill de mort a tots el elements que continguin aparellatge en tensió,
portes d’accés, mampares, etc.
Plaques de primers auxilis.

·

Instruccions de les seqüències de maniobres.

·
·
·

Els equips de manteniment de la companyia elèctrica durant com a material necessari per
l’accés als centres de transformació la resta de material de seguretat necessari com són els
guants d’aïllament fins a 36 kV, un extintor d’eficàcia 89 B per local independent, no ubicats
en edificis d’altres usos.
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Els guants, que formaran part dels Equips de Protecció Individual (EPI), compliran la norma
UNE-EN 60903 essent la seva classificació la que reflecteix la taula següent:

-Mesura de l’energia elèctrica
L’equip de comptadors en mitja tensió s’ajustarà a les característiques senyalades en
l’informe tècnic de la companyia subministradora. Estarà emplaçat a l’interior del centre
de transformació i mesura, sobre la paret interior de la part de abonat amb accés des el
interior de l’ajuntament o des de la part de companyia, tal com indiquen els plànols adjunts.
La mesura d’energia es realitzarà mitjançant un quadre de comptadors connectat al
secundari del transformador d’intensitat i de tensió de la cel·la de mesura. Aquest quadre
estarà format per un comptador tarifador electrònic multi funció, un registrador electrònic
i una regleta de verificació. Tot això va en l’interior d’un armari homologat per contenir
aquests equips.
El cablejat dels circuits d’intensitat es realitzarà amb conductor de coure de 6 mm², i els de
tensió de 2,5 mm². Els colors del cablejat seran els normalitzats: R-negre, S-marró i T-gris.
Les canalitzacions per intensitat i tensió es realitzaran amb tubs independents, grau de
protecció 7 o 9 i sempre visible.
-Portes i tapes d’accés
Les portes d’accés al centre de transformació part de companyia, es situaran en una façana.
S’obriran cap a fora i s’hauran de poder abatre sobre el parament; els sortints que puguin
tenir es reduiran al mínim.
El local del centre comptarà amb els dispositius necessaris per romandre habitualment
tancat, amb l’objecte d’assegurar la inaccessibilitat de persones alienes al servei. El sistema
de tancament es farà mitjançant panys o cadenats normalitzats per l’empresa
distribuïdora.
La fusteria i la serralleria serà metàl·lica i de solidesa suficient per garantir-ne la
inaccessibilitat. El grau de protecció de les portes serà com a mínim IP 23, IK 10.
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Les dimensions de les portes d’accés a la part de companyia seran les adequades per
permetre’n el pas (2,7 x 1,5 m de llum com a mínim, amb amplada de fulla no superior a
0,9 m).
-Reixes per a ventilació
Per als forats de ventilació es disposarà un sistema de reixes que no permetin l’entrada
d’aigua ni de petits animals.
Les dimensions s’adequaran a les calculades per a l’evacuació del calor que es produeix a
l’interior del CM.
Estaran bàsicament constituïdes per un marc i un sistema de lamel·les, que impedeixi la
introducció de filferros que puguin tocar parts en tensió. Tindran un grau de protecció
mínim IP 23, IK 10.
Totes les reixes de ventilació estaran instal·lades de manera que no estiguin en contacte
amb el sistema equipotencial i estaran separades almenys 0,10 m dels armats dels murs.
Es muntaran verticalment per tal que la part inferior de les reixes estigui situada com a
mínim a 0,25 m de la rasant del terra exterior del CM.
Las reixes de ventilació es col·locaren inserides a la porta d’accés al recinte del
transformador i a la façana posterior de l’esmentat recinte..

1.16 INSONORITZACIÓ I MESURES ANTIVIBRATÒRIES

Els sistemes d’insonorització de el CM i dispositius antivibratoris per transformadors
MT/BT, estan recollits en el document GE FGA001. Com a aspectes més destacables del
document, s’hauran de tenir en compte:
Insonorització

Quan per l’emplaçament de el CM es puguin transmetre sorolls molestos per als usuaris de
l’edifici, en la fase de construcció de l’obra civil es preveuran sistemes d’insonorització
adequats, de manera que un cop posada en servei la instal·lació, es compleixi en tot
moment la normativa municipal existent que correspongui a cada CM, o en cas contrari, la
del rang superior que reguli aquest aspecte.
Els sistemes que s’aconsellen i que l’experiència ha demostrat que són més eficaços per a
la correcció acústica de locals destinats a CM consisteixen en:
✓
Col·locació de pantalles.
✓
Revestiment de murals.
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En casos extrems pot ser necessària una combinació d’ambdós per a obtenir un resultat
òptim.
Com es desprèn per les característiques del recinte on han d’anar instal·lades totes
aquestes pantalles i revestiments han de ser autoextingibles i no propagadores de la flama.
Els materials fonoabsorbents a utilitzar vindran determinats per l’escala de freqüències,
baixes o altes, que es generin.
Mesures antivibratòries

En instal·lacions de el CM a l’interior d’un edifici, amb l’objecte de reduir i fins i tot eliminar
la transmissió de vibracions dels transformadors de distribució a l’estructura de l’edifici,
s’interposarà un sistema amortidor elàstic entre el transformador i el terra o ferm on
descansa.
El sistema amortidor consistirà en una estructura en forma de llosa flotant suportada sobre
un coixí absorbent de vibracions. En condicions d’explotació, cap punt del sistema portant
estarà en contacte amb el ferm de el CM.
Addicionalment i en cas necessari, es podran utilitzar amortidors elàstics de
característiques adequades al pes del transformador.
Per evitar possibles desplaçaments del transformador, es disposarà d’un sistema de
blocatge de les rodes.

1.17 CAMPS MAGNÈTICS

Tot i que no aplica en aquest cas, en la execució del nou centre de transformació es farà
d'acord amb l'apartat 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, es realitzarà el nou d’aquest
centre de transformació de manera que no se superà el valor establert en el Reial Decret
1066/2001, de 28 de setembre.
En el disseny de les instal·lacions d'alta tensió s'adoptaran les mesures adequades per
minimitzar , a l'exterior de les instal·lacions d'alta tensió, els camps electromagnètics creats
per la circulació de corrent a 50 Hz en els diferents elements de les instal·lacions quan
aquestes instal·lacions de alta tensió es trobin pròximes a edificis d'altres usos.
Totes aquelles reformes i noves instal·lacions a realitzar en aquest projecte, s'adoptaren
les següents mesures i condicions de disseny:
a) Les entrades i sortides al centre de transformació de la xarxa d'alta tensió
s'efectuaran per terra i adoptaran una disposició en triangle i formant ternes.
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b) La xarxa de baixa tensió es dissenyarà igualment amb el criteri anterior.
c) Es procurarà que les interconnexions siguin el més curtes possibles i es dissenyaran
evitant parets i sostres confrontants amb habitatges.
d) No s'ubicaran quadres de baixa tensió sobre parets mitgeres amb locals habitables
i es procurarà que el costat de connexió de baixa tensió del transformador quedi el
més allunyat el més possible d'aquests locals.
1.18

PROTECCIONS DE LA INSTAL·LACIÓ

1.18.1

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS

Per a la protecció contra sobreintensitat s’utilitzen interruptors automàtics associats a relés
de protecció que estan col·locats a les capçaleres dels cables subterranis.
Aquesta protecció garanteix que els cables estiguin degudament protegits contra defectes
tèrmics i dinàmics que puguin originar-se degut a les sobreintensitats que puguin produirse en la instal·lació.

1.18.2

PROTECCIÓ CONTRA DEFECTES

Les proteccions garantiran l’aclariment de les possibles faltes en un temps tal que la
temperatura assolida pel conductor durant la falta no danyi el cables.

1.18.3

PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS

Quan el valor de les sobretensions i la seva freqüència aconsellin la protecció contra
sobretensions d’origen atmosfèric, s’instal·laran parallamps d’òxid metàl·lic segons norma
UNE-EN 60099 i norma AND015.
Els cables aïllats han d’estar protegits contra sobretensions mitjançant parallamps de
característiques adequades, i es col·locaran als llocs apropiats, com per exemple, a les
conversions de línia aèria o a línia subterrània.

1.18.4

PROTECCIÓ CONTRA CURTCIRCUITS EXTERNS

La protecció contra curtcircuits externs en el pont que uneix els terminals del secundari i
l’embarrat del quadre de BT, estarà assignada als fusibles de MT.
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Els curtcircuits que poden produir-se en les línies de BT que surten de el CM, en cap cas
tenen que repercutir en el transformador, per tant, el calibre dels fusibles que protegeixen
les sortides des del quadre de BT es dimensionaran en funció de les característiques de la
línia que alimenten.
Es considera que existeix selectivitat entre els fusibles de MT i els de BT, quan referides les
intensitats a una mateixa tensió, s’acompleix que la corba superior de la característica del
fusible de BT talla a la corba inferior de fusió del fusible de MT, en un punt, que correspon
a un temps interior a 1ms.
Les característiques dels fusibles de BT compliran amb el que preveu la Norma UNE 21.103.
En cap cas el calibre dels fusibles que protegiran les sortides de BT del quadre superaran
els valors següents:
Segons dades de la Companyia, la potencia màxima de curt-circuit en el punt on s'ha
instal·lat el centre és de 500 MVA. La intensitat màxima de curt-circuit serà:

Icc =

1.18.5

Pcc
3 V

;

Icc =

500
= 11,55 kA
3  25

PROTECCIÓ CONTRA DEFECTES INTERNS

La protecció contra defectes interns del transformador s’efectuarà mitjançant un relé
digital, amb característica temps/corrent ajustada a la norma UNE corresponent.
El relè digital de protecció contra sobre-càrregues i curt-circuits entre fases i a terra a
instal·lar pot ser RS300 o similar.
Marca: Electronica Digital de Protección
Model: RS300
Vaux 48-120 VDC
If
0.5-8 A
In
0.125-4A
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Les seves característiques tècniques son:

1.18.6 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 posta a terra,
segons es descriu a continuació:
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o Enclavament de portes: impedeix la seva obertura quan l’aparell principal
tancat o la posta a terra està desconnectada.

està

o Enclavament de maniobra: impedeix la maniobra de l’aparell principal i l’obertura
de la posta a terra, amb la porta oberta.
o Enclavament de terra: impedeix el tancament de la posta a terra amb l'interruptor
tancat o viceversa.
S’instal·laran rètols de les seqüències de maniobres per tal d’evitar accidents. En el interior
del CT hi haurà un rètol que indiqui que abans de canviar fusibles, s’ha d’obrir l'interruptor
automàtic i el seccionador, i posar terres a ambdós costats.

1.19

INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA.

El centre de transformació estarà proveïda d’una instal·lació de posada a terra, a fi de
limitar les tensions de defecte a terra que puguin produir-se en el propi CM. Aquesta
instal·lació de posada a terra, complementada amb els dispositius d’interrupció de corrent,
haurà d’assegurar la descàrrega a terra de la intensitat homopolar de defecte, contribuint
a l’eliminació del risc elèctric a causa de l’aparició de tensions perilloses, en el cas de
contacte amb les masses que puguin posar-se en tensió.
La instal·lació de posada a terra estarà formada per dos circuits, el de protecció i el de
servei, als quals es connectaran els diferents elements de el CM. Aquests circuits seran
independents del terra de l’edifici.
1.19.1 TERRA DE PROTECCIÓ

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips
instal·lats en el Centre de Transformació s’uneixen a la terra de protecció: evolvents de les
cel·les i quadres de BT, reixes de protecció, carcassa dels transformadors, Etc. , així com
l’armadura de l’edifici. No s’uniran, per contra, les reixes i portes metàl·liques del centre, si
son accessibles des de l’exterior.
1.19.2 TERRA DE SERVEI

Per evitar tensions perilloses en BT degut a faltes a la xarxa MT, el neutre del sistema de BT
es connecta a una presa de terra independent del sistema de MT, de tal forma que no
existeixi influencia en la xarxa general de terra, pel que es fa servir un cable de Cu aïllat.
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1.20 RESUM DE DADES
1.20.1 CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ A INSTAL·LAR
carretera N-340 Km 1.180, (Creixell)
Coordenades UMT ETRS89

1. Lloc d’ubicació

E(x) 369021,7 m
N(y) 4557669,2 m

2. Tipus

Prefabricat ORMAZABAL PFU5

3. Relació de transformació

25/0,420 kV

4. Nombre màxim de transformadors que admet el CM

1 transformador

5. Nombre de transformadors instal·lats i la seva potència

1 transformador de 1000 kVA

6. Nombre de cel·les AT de Remuntada

1 (ABONAT)

7. Nombre de cel·les AT de Protecció Aut.

1 (ABONAT)

8. Nombre de cel·les AT de Mesura

1 (ABONAT)

9. Nombre de cel·les AT de connex. Trafo

1 (ABONAT)

10. Protecció contra sobreintensitats

Tallacircuits

11. Protecció contra sobrecarregues

Interruptor automàtic 1600 A.

12. Posada a Terra

Terres independents

1.21 ORGANISMES AFECTATS

Pel present projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels organismes, corporacions
oficials i/o empreses de servei públic que es relacionen a continuació.
ENS AFECTAT

DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ

Ajuntament de Creixell

Llicència municipal

1.22 PROPIETARIS AFECTATS

El centre de mesura i transformació es situarà en zones de titularitat privada del propi
HORTET, S. L i per tant no hi ha propietaris afectats.
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1.23 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

En l’apartat 7 figura l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut aplicable a la construcció d’aquest
tipus d’instal·lació. (S/R.D. 1627/97 del 24 d’octubre)

1.24

CONCLUSIÓ

Per a la realització d’aquesta obra es tindran en compte, la normativa que regeix sobre les
línies elèctriques subterrànies, la normativa vigent sobre seguretat i salut, i les ordenances
municipals per les que siguin afectades.
•
•
•
•

Reglament sobre condicions i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’
alta tensió, Real Decreto 337/2014, de 9 de maig i les seves ITC-RAT.
Reial Decret 842/2002 de 8 d’agost pel que s'aprova el “Reglament electrotècnic
per a baixa tensió”.
Regulació de les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediment d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Aprovat pel Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre.
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

La Roca del Vallès, març de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte:

Mario Capel Herrera
Número de col·legiat 24.946
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2.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS

A títol informatiu. La línia de subministrament en MT a 25 kV i les cabines d’ ERD, es legalitzaran
en d’altres expedients, sent l’objectiu d’aquest projecte legalitzar la instal·lació a partir de la cel·la
d’entrega a client.
2.1

INTENSITAT D’ALTA TENSIÓ

La intensitat primària en un transformador trifàsic ve donada per l’expressió:
P
3  VP

IP =

on

,

P és la potència del transformador en [1000 kVA]
VP és la tensió primària en [kV]
IP és la intensitat primària en [A]

En el cas que ens ocupa, la tensió primària d’alimentació és de 25 kV.
IP =

2.2

23,09 A

INTENSITAT EN BAIXA TENSIÓ

La intensitat secundària en un transformador trifàsic ve donada per l’expressió:
IS =

on

P
3  VS

,

P és la potència del transformador en [1000 kVA]
VS és la tensió secundària en [kV]
IS és la intensitat secundària en [A]

En el cas que ens ocupa, la tensió en el secundari és de 400 V.

I S = 1.443,33 A
2.3

CURTCIRCUITS
2.3.1

OBSERVACIONS

Per al càlcul de les intensitats que origina un curt circuit, es tindrà en consideració la
potència de curtcircuit de la xarxa de Mitja Tensió, valor especificat per la companyia
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
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2.3.2

CÀLCUL DELS CORRENTS DE CURCTCIRCUIT

Per al càlcul del corrent de curtcircuit en la instal·lació s’utilitzarà la següent expressió:
(2.3.2.a)

I ccP =
On

S cc
3  VP

,

Scc és la potència de curt circuit de la xarxa de M.T. en [500 MVA]
VP és la tensió de servei en [kV]
IccP és la intensitat de curt circuit en [kA]

Per als curtcircuits secundaris, considerarem la potència de curt circuit teòrica en un
transformador de AT/BT, essent més conservadors que en les consideracions reals.
La corrent de curtcircuit secundària d’un transformador trifàsic, ve donada per l’expressió:

(2.3.2.b)
on

I ccS =

100  P
3   CC  VS

P és la potència del transformador en [kVA]
cc és la tensió de curt circuit del transformador en [4,5%]
VS és la tensió secundària del transformador en [V]
IccS és la corrent de curt circuit en [kA]

2.3.3

CURTCIRCUIT EN EL COSTAT D’ALTA TENSIÓ

Utilitzant l’expressió 2.3.2.a, en la qual la potència de curtcircuit és de 500 MVA, la
intensitat de curtcircuit és:

I ccP = 11,54 kA
2.3.4

CURTCIRCUIT EN EL COSTAT DE BAIXA TENSIÓ

Per l’únic transformador d’aquest Centre de Transformació, la potència és de 1000 kVA, la
tensió percentual de curtcircuit del 6 %, i la tensió secundària de 400 V.
La intensitat de curtcircuit en el costat de Baixa Tensió serà, segons la formula 2.3.2.b:

I ccS = 24,05 kA
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2.4

DIMENSIONAT DE L’EMBARRAT

Les cel·les fabricades han estat sotmeses a assajos per a certificar els valors indicats en les
plaques de característiques, pel que no es necessari realitzar càlculs teòrics ni hipòtesi de
comportament de les cel·les.

2.4.1

COMPROVACIÓ PER DENSITAT DE CORRENT

La comprovació per densitat de corrent ó de transport en règim permanent té per objecte
verificar que el conductor indicat és capaç de conduir la corrent nominal màxima sense
superar la densitat màxima permesa pel material de l’ embarrat. Això a més de mitjançant
càlculs teòrics, pot comprovar-se realitzant un assaig d’intensitat nominal, que amb objecte
de disposar de suficient marge de seguretat, es considerarà que és la intensitat del bucle,
que en aquest cas és de 630 A.

2.4.2

COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ ELECTRODINÀMICA

La intensitat dinàmica de curt circuit es valora en aproximadament 2,5 vegades la intensitat
eficaç de curt circuit, calculada en l’apartat 2.3.2.a, pel que:

I cc (din) = 28,87 kA

2.4.3

COMPROVACIÓ PER SOL·LICITACIÓ TÈRMICA

La comprovació tèrmica té per objecte comprovar que no es produirà un escalfament
excessiu de la cel·la per efecte d’un curtcircuit. Aquesta comprovació es por realitzar
mitjançant càlculs teòrics, però preferentment s’ha de realitzar un assaig segons la
normativa en vigor. La intensitat considerada és la eficaç de curtcircuit, calculada en
l’apartat 2.3.2.a, el valor d’aquesta és:

I cc (ter) = 11,55 kA
2.5

SELECCIÓ DE LES PROTECCIONS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ

Els transformadors estan protegits tant en AT com en BT. En Alta Tensió la protecció
l’efectuen les cel·les associades a aquest transformador, mentre que en Baixa Tensió, la
protecció s’incorpora en els quadres de les línies de sortida.
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Transformador
La protecció en AT d’aquest transformador es realitza utilitzant la cel·la protecció amb
fusible o automàtic, sent aquest els que efectuen la protecció davant eventuals curtcircuits.
Aquests fusibles realitzen la seva funció de protecció de forma ultra rapida (molt inferiors
als interruptors automàtics), ja que la seva fusió evita fins i tot el pas del màxim dels
corrents de curtcircuit per a tota la instal·lació.
Els fusibles se seleccionen per assegurar que:
-

Permeten el funcionament continuat a la intensitat nominal, requerida en aquest
aplicació.

-

No produeixen tirs durant l’arrencada en buit dels transformadors, temps en el qual
la intensitat és molt superior a la nominal, i d’una durada intermèdia.

-

No produeixen tirs quan es produeixen corrents d’entre 10 i 20 vegades la nominal,
sempre que la seva durada sigui inferior a 0,1s, evitant així que els fenòmens
transitoris provoquin interrupcions del subministrament.

La regulació s’ajustarà als criteris establerts per EDE i que es reflecteixen a la taula següent:

2.6

DIMENSIONAT DE LA VENTILACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

Es considera d’interès la realització d’assajos d’homologació dels Centres de
Transformació. L’edifici emprat en aquesta aplicació ha estat homologat segons protocols.
· 97624-1-E, per ventilació de transformador de potencia fins a 1000 kVA
· 960124-CJ-EB-01, per ventilació de transformador de potencia fins a 1600kVA
La ventilació serà per circulació natural de l’aire a través de finestres practicades bé en els
paraments, bé a les portes o bé en els dos llocs. Tot orifici destinat a l’entrada d’aire estarà
protegit mitjançant una reixa amb tela mosquitera amb una llum màxima de 6 mm.
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La ventilació natural té per objectiu dissipar per convecció l’energia calorífica produïda per
el transformador quan es trobi treballant en condicions nominals.
La convecció natural es produeix per una variació de la densitat de l’aire que rodeja al
transformador. Aquesta variació de densitat és deguda a la variació de temperatura
provocada per l’escalfament del transformador.
Estan formades per llepis en forma de “V” invertida, dissenyades per a formar un laberint
que evita l’entrada d’aigua de pluja en el Centre de Transformació i interiorment es
completa cada reixa amb una reixa mosquitera.
Verificació de la ventilació natural:
Les superfícies mínimes dels orificis d’entrada i sortida de l’aire per el transformador venen
donades per les expressions:
Ss. mín. = 1.10 × Sr
Per al càlcul de la superfície de la reixa de ventilació d’entrada d’aire al local del centre de
transformació, per un trafo de 1000 kVAs’utilitza l’expressió:

Sr =
on:

WCu + WFe
0.24  K  h  T 3

WCu són les pèrdues de curt circuit del transformador en kW: : 7,6 + 10%= 8,36
WFe són les pèrdues en buit del transformador en kW: 0,69 + 15% = 0,79
h és la distància vertical entre centres de reixes (mínim 1,47 metres)
T és la diferència de temperatura entre l’aire de sortida i el d’entrada: 25ºC
K és un coeficient en funció de la reixa d’entrada d’aire: 0,4
Sr superfície mínima de la reixa d’entrada de ventilació del transformador

Per al cas particular d’aquest centre de transformació amb ventilació natural, el resultat
obtingut és, aplicant l’expressió a dalt indicada:
𝑆𝑟 =

8,36 + 0,79
0,24 ∗ 0,4 ∗ √1,47 ∗ 253

= 0,62

I per tant, la superfície de cada una de les obertures per les reixes de ventilació per
l’aportació i extracció serà de:
Ss. mín. = 1.10 × 0,62= 0,69 m²
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En aquest cas, el punt generador de calor es el transformador i només caldria realitzar la
ventilació d’aquet local, tot i això, es realitza la mateixa ventilació considerant-ho com part
del centre de transformació.
•
-

1 reixa instal·lada en la part inferior de la porta accés trafo = 1,30 x 0,80 = 1,04 m2
•

-

Secció total de reixes per aportació d’aire es 1,04 m2:

Secció total de reixes per extracció d’aire es 1,04 m2:

1 reixa instal·lada en la part superior darrera de l’edifici = 1,30 x 0,80 = 1,04 m2

En aquest cas concret, s’instal·larà un transformador de 1000 kVA, i la caseta prefabricada
ORMAZABAL PFU5, ja esta preparada per fer la ventilació natural amb les reixes d’origen, i
estan homologades per la companyia distribuïdora.

2.7

CÀLCUL DE LES INSTAL·LACIONS DE POSTA A TERRA

2.7.1

INVESTIGACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL.

El Reglament d’Alta Tensió indica que per instal·lacions de tercera categoria, i de intensitat
de curtcircuit a terra inferior o igual a 16 kA no serà imprescindible realitzar la citada
investigació prèvia de la resistivitat del terra, essent suficient l’examen visual del terreny i
podent-se estimar la seva resistivitat, essent necessari mesurar-la per corrents superiors.
Segons la investigació prèvia del terreny on s’instal·larà aquest centre de transformació, es
determina una resistivitat superficial = 150 Ω.m (marga).

2.7.2

DISSENY PRELIMINAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA

TERRA DE PROTECCIÓ
Es connectaran a aquest sistema les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin
normalment en tensió però ho puguin estar a conseqüència d’avaries ó causes fortuïtes,
com poden ser els xassís i els bastidors dels aparells de maniobra, envoltants metàl·liques
de les cel·les prefabricades i carcasses dels transformadors.
El CM estarà rodejat perimetralment per un anell conductor, de forma quadrada o
rectangular, instal·lat a una profunditat no inferior a 0,5 m, que actuarà d’elèctrode. Quan
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sigui necessari, es complementarà amb un nombre suficient de piques per tal d’aconseguir
la resistència de terra prevista.
TERRES DE SERVEI
Es connectaran a aquest sistema el neutre del transformador de potència i en cas d’haverhi transformadors de tensió ó intensitat per mesura també es connectarà a aquesta terra
el secundari d’aquests.

2.7.3

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’ALIMENTACIÓ I DADES DE
PARTIDA.

Segons la companyia subministradora del fluid elèctric, Endesa Distribució SLU., obtenim
les dades següents:
Característiques de la xarxa d’alimentació:
Tensió de servei:

Ur = 25 kV

Posta a terra del neutre:
Resistència del neutre
Reactància del neutre
Limitació de la intensitat a terra

Rn = 0 Ohm
Xn = 25 Ohm
Idm = 500 A

Nivell d’aïllament NORMA UNESA:
La companyia considera

Vbt = 10.000 V

Característiques del terreny:
Resistència de terra
Resistència del formigó
Resistència del sabates

Ro = 150 Ohm·m
R'o = 3.000 Ohm
R'o = 2.000 Ohm

Segons el Reglament Electrotècnic de B.T. recomana que la resistència màxima del terreny
no sigui superior a de 37 ohms.
El RAT indica que, per a instal·lacions de tercera categoria i d’intensitat de curt circuit
inferior o igual a 16 kA, es possible estimar la resistivitat del terreny, essent necessària
mesurar-la per a corrents superiors.
No obstant, donada la casuística existent dintre de les xarxes de cada companyia
subministradora, en ocasions s’ha de resoldre aquest càlcul considerant la intensitat
màxima empírica i un temps màxim de ruptura, valors que, com els altres, hauran de ser
indicats per la companyia elèctrica.
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Comprobaciuó de la intensitat màxima de defecte que es produirà en el cas hipotètic de
que la resistència de posada a terra del Centre de Transformació sigui nul·la, per tant la
intensitat de defecte màxima serà:

I d max cal . =

Un
3  R2n + X 2n

on:
Un Tensió de servei [kV]
Rn Resistència de posta a terra del neutre [Ohm]
Xn Reactància de posta a terra del neutre [Ohm]
Id max Intensitat màxima calculada [A]
Amb el que tenim un valor de Id(max) de càlcul = 577,35 A per 25kV, superior o similar al valor
establert per la companyia elèctrica que és de Idmax =500 A

2.7.4

DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA

El disseny preliminar de la instal·lació de posta a terra es realitza basant-se en les
configuracions tipus presentades a l’Annex 2 del mètode de càlcul d’instal·lacions de posta
a terra de UNESA, que estigui d’acord amb la forma i dimensions del Centre de
Transformació, segons el mètode de càlcul desenvolupat per aquest organisme.

2.7.5

CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL SISTEMA DE TERRA

La resistència màxima de la posta a terra de protecció de l’edifici, i la intensitat del defecte
surten de:
I d  Rt  Vbt
on:
Id
intensitat de falta a terra [A].
Rt
resistència total de posta a terra [Ohm]
Vbt
tensió d’aïllament en baixa tensió [V],
Es calcula la intensitat de defecte mitjançant aquestes dues formules següents:

Id =

Un

3

(Rn + Rt )2 + X n2

I d  Rt  Vbt
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on:
Un
Rn
Rt
Xn
Id

tensió de servei [V]
resistència de posada a terra del neutre [Ohm]
resistència total de posada a terra [Ohm]
reactància de posada a terra del neutre [Ohm]
intensitat de falta a terra [A]

Realitzant les operacions obtenim:
Id = 416,33 A
Rt = 24,02 Ω
Valor unitari de resistència de posta a terra de l’elèctrode:

on:

Rt
Ro
Kr

Kr 

Rt
Ro

resistència total de posta a terra [Ohm] – (24,02  )
resistivitat del terreny en [Ohm·m] – (150  )
coeficient de l’elèctrode

Per aquest cas particular, i segons els valors abans indicats:
Kr = 0,160 /•m

També tenim en compte que segons dades teòriques de companyia i el reglament
electrotècnic, la resistència màxima en un centre de transformació es de 20 Ω:
Id max segons companyia = 500 A ;

Rt max = 10.000 / 500 = 20 Ω

El valor calculat del coeficient Kr per aquest cas es de 0,133, mes restrictiu que el
anterior. I el sistema de terres escollit tindrà una Kr més petit o igual aquesta.
2.7.6

DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRA

TERRA DE PROTECCIÓ
Es connectaran a aquest sistema les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin
normalment en tensió però ho puguin estar a conseqüència d’avaries ó causes fortuïtes,
com poden ser els xassís i els bastidors dels aparells de maniobra, envoltants metàl·liques
de les cel·les prefabricades i carcasses dels transformadors.

Pàg. 43

L’edifici PFU-5 estarà rodejat perimetralment per un anell conductor, de forma quadrada o
rectangular, instal·lat a una profunditat no inferior a 0,5 m, que actuarà d’elèctrode. Quan
sigui necessari, es complementarà amb un nombre suficient de piques per tal d’aconseguir
la resistència de terra prevista.
Pels càlculs a fer utilitzarem les expressions i procediments segons el “Método de Cálculo
y Proyecto de Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de Transformación de
conectados a redes de Tercera Categoría” editat per UNESA, segons les característiques del
centre de transformació objecte del present càlcul, sent entre unes altres, les següents:
Per la terra de protecció optarem per un sistema de les característiques que s’indiquen a
continuació:

Els paràmetres característics de l’elèctrode son:
Elèctrode 1 CODI UNESA

50-25/5/42 kr

0,097

kp 0,0221

kc 0,0483

El valor real de la residència de posada a terra de l’edifici serà:
Rt = K r  Ro

On:
R’t
Ro
Kr

resistència total de posta a terra [Ohm]
resistivitat del terreny en [Ohm·m] – (150  )
coeficient de l’elèctrode

Obtenint un valor de: R’t = 14,55 Ω

Id =

Un

3

(Rn + Rt )2 + X n2
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I una intensitat de defecte real de:
I’d = 499,00 A
Descripció:
Estarà constituïda por 4 piquetes de diàmetre 14 mm col·locades en cada vèrtex i al centre
de cada costat del rectangle, unides per un conductor de coure nu de 50 mm² de secció.
Nota: es podran utilitzar altres configuracions sempre i quan els paràmetres Kr i Kp de la
nova configuració escollida siguin iguals ó inferiors als indicats en el paràgraf anterior.

Mesures de seguretat addicionals per evitar tensions de contacte:
Per que no apareguin tensions de contacto exteriors ni interiors, s’adapten les següents
mesures de seguretat:
•
•
•
•

Les portes i reixes metàl·liques que donen a l’exterior de l’edifici/s no tindran
contacte elèctric amb masses conductores susceptibles de quedar a tensió degut a
defectes o avaries.
Al pis del Centre de Transformació s’instal·larà un mallat cobert per una capa de
formigó de 10 cm, connectat a la posta a terra del mateix.
En el cas d’instal·lar les piques en filera, es disposaran alineades amb el front de
l’edifici.
Els murs, entre els seus paràmetres tindran una resistència de 100.000 ohms com a
mínim (al mes de la seva realització).
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2.7.7

CÀLCUL DE LES TENSIONS DE PAS A L’INTERIOR DE LA
INSTAL·LACIÓ

La tensió de defecte vindrà donada per:
Vd = Rt  I d

on:
R’t
I’d
V’d

resistència total de posta a terra [Ohm]
intensitat de defecte [A]
tensió de defecte [V]

per tant, la tensió de defecte al Centre de Transformació:
V’d = R’t x I’d = 14,55 x 499,00 = 7.260,45 V

La tensió de pas en el accés serà igual al valor de la tensió màxima de contacte sempre que
es disposi d’una malla equipotencial connectada a l’elèctrode de terra segons la fórmula:
Vc = K c  Ro  I d

On:

Kc
Ro
I’d
V’c

coeficient
resistivitat del terreny en [Ohm·m]
intensitat de defecte [A]
tensió de pas en el accés [V]

V’c = 0,0483 x 150 x 499,00 = 3.615,25 V

2.7.8

CÀLCUL DE LES TENSIONS A L’EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ

Amb la finalitat d’evitar l’aparició de tensions de contacte elevades a l’exterior de la
instal·lació s’adoptaran unes mesures de seguretat addicionals anteriorment mencionades.
Per altre banda, la tensió de pas a l’exterior vindrà determinada per les característiques de
l’elèctrode i de la resistivitat del terreny, segons la expressió:

V ' p ext = K p ·K o ·I ' d
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on:
Kp
Ro
I’d
V’p

coeficient
resistivitat del terreny en [Ohm·m]
intensitat de defecte [A]
tensió de pas en el exterior [V]

per tant, al Centre de Transformació te una tensió de pas exterior:
V’pext = 0,0221 x 150 x 499,00 = 1.654,19 V

La tensió de pas en el accés serà igual al valor de la tensió màxima de contacte sempre que
es disposi d’una malla equipotencial connectada a l’elèctrode de terra segons la fórmula:

Vc = K c  Ro  I d
On:
Kc
Ro
I’d
V’pacc

Per tant

2.7.9

coeficient
resistivitat del terreny en [Ohm·m]
intensitat de defecte [A]
tensió de pas en el accés [V]

V’pacc = 0,0483 x 150 x 499,00 = 3.615,25 V

CÀLCUL DE LES TENSIONS APLICADES

Per la determinació del valors màxims admissibles de tensió de pas a l’exterior i a l’accés al
Centre emprarem les següents expressions:
Tensió de pas a l’exterior:

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 +
Uca

Ro
Ra1

2 ∗ 𝑅𝑎1 + 6 ∗ 𝑅0
]
1000

valor admissible de la tensió de contacte aplicada que és funció de la durada del corrent
de falta
resistivitat del terreny en [150 Ohm·m]
Resistència del calçat, superfícies de material aïllant, etc. [2000 Ohm]
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Per un temps de falta de 0,2, obtindrem un valor de Uca = 528 V
Pel que tindrem un valor de Up = 31152 V
Tensió de pas a l’accés del centre:
𝑼𝒑𝒂𝒄𝒄 = 𝟏𝟎 ∗ 𝑼𝒄𝒂 [𝟏 +

𝟐 ∗ 𝑹𝒂𝟏 + 𝟑 ∗ 𝑹𝟎 + 𝟑 ∗ 𝑹′𝟎
]
𝟏𝟎𝟎𝟎

Sent:
Uca
Ro
R’o
Ra1

valor admissible de la tensió de contacte aplicada que és funció de la durada del corrent de
falta
resistivitat del terreny en [150 Ohm·m]
resistivitat del formigó en [3000 Ohm·m]
Resistència del calçat, superfícies de material aïllant, etc. [2000 Ohm]

Pel que tindrem un valor de Upacc = 76.296 V
Comprovem ara que els valors calculats son inferiors als valores admissibles:
Tensió de pas en l’exterior del centre:
V'p ext = 1.654,19 V
<

Up ext = 31152 V

Tensió de defecte:
V'd = 7.260,45 V

<

Vbt = 10.000 V

Intensitat de defecte:
Ia = 50 A

<

Id = 499,00 A

Tensió de pas i contacte:
V' p(acc) = 3.615,25 V

<

U p(acc) = 76.296 V
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TERRES DE SERVEI
Es connectaran a aquest sistema el neutre del transformador de potència i en cas d’haverhi transformadors de tensió ó intensitat per mesura també es connectarà a aquesta terra
el secundari d’aquests.
Per a la posada a terra de servei o neutre, hi hauran dues iguals, ( optarem per un sistema
de les característiques i configuració escollida es descriu a continuació:
Identificació:
Geometria:
Número de piquetes:
Longitud entre piquetes:
Profunditat de les piquetes:
Distància entre piques:

5/42 (segons mètode UNESA)
Piquetes de forma longitudinal
4
2 metres (1,5 * l)
0,5 m
3m

Els paràmetres segons aquesta configuració de terres son:
•

Resistència;

Kr = 0,104 ; Kp = 0,0184

Estarà constituïda per 4 piques unides per un conductor horitzontal de coure nu de 50mm2
de secció. Les piques seran de 14mm de diàmetre i de 2m de longitud. S’enterraran
verticalment a una profunditat de 0.5m i la separació entre cada pica i la següent serà de
3m.

El criteri de selecció de la terra de servei és no ocasionar en l'elèctrode una tensió superior
a 24 V quan hi ha un defecte a terra en una instal·lació de BT protegida contra contactes
indirectes per un diferencial de 650 mA. Per a això la resistència de posada a terra de servei
ha de ser inferior a 37 Ohm.
Rtserv = Kr · Ro = 0,104 · 150 = 15,6 <37 Ohm
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Per mantenir els sistemes de posada a terra de protecció i de servei independents, la
posada a terra del neutre es realitzarà amb cable aïllat de 0,6 / 1 kV, protegit amb tub de
PVC de grau de protecció 7 com a mínim, contra danys mecànics.
Nota: es podran utilitzar altres configuracions sempre i quan el paràmetre Kr de la nova
configuració escollida sigui igual ó inferior a l’indicat en el paràgraf anterior.
Existirà una separació mínima entre les piques de la posada a terra de protecció i les piques
de terra de servei per tal d’evitar la possible transferència de tensions elevades a la xarxa
de baixa tensió. Aquesta separació esta calculada segons la fórmula:

D=

Ro  I d
2000  

Sent:
D
I’d
R’o

Distància mínima de separació (m)
Intensitat de defecte (511,87A)
resistivitat del terreny en (150 Ohm·m)

Obtenint un valor de:
D = 12,22 m
La distància mínima de separació serà de 15m segons ITC-BT 18.

2.7.10 CROQUIS DISSENY DEL SISTEMA DE POSTA A TERRA

Elèctrode de posada a terra de protecció

50-25/5/42

2,5 m

5m
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Elèctrode de posada a terra del neutre de BT (terres de servei)

5/42

>15 m

2.7.11 CORRECCIÓ I AJUST DEL DISSENY INICIAL ESTABLINT EL DEFINITIU

No es considera necessari la correcció del sistema projectat. No obstant, si el valor amidat
de les preses de terra resultés elevat i pogués donar lloc a tensions de pas o contacte
excessives, es corregiran aquestes mitjançant la disposició d’una catifa aïllant en el sòl del
centre, o qualsevol altre mitjà que asseguri la no perillositat d’aquestes tensions.

2.8

JUSTIFICACIÓ DE CAMPS MAGNÈTICS

D'acord amb l'apartat 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, s'ha realitzat la el centre de
transformació de manera que no se superà el valor establert en el Reial Decret 1066/2001,
de 28 de setembre.
En el disseny de les instal·lacions d'alta tensió s'adoptaran les mesures adequades per
minimitzar , a l'exterior de les instal·lacions d'alta tensió, els camps electromagnètics creats
per la circulació de corrent a 50 Hz en els diferents elements de les instal·lacions quan
aquestes instal·lacions de alta tensió es trobin pròximes a edificis d'altres usos.
Els centres de transformació ORMAZABAL s’han realitzat les proves i mesures d’assaig
tipus, on es comprova que les envoltants del centre de transformació especificat en aquest
projecte, compleix d'acord a IEC / TR 62271-208, no superen els següents valors del camp
magnètic a 200 mm de l'exterior del centre de transformació, d'acord al Reial Decret 1066
/ 2001:
Aquest assaig tipus es realitza d'acord a l'informe tècnic IEC / TR 62271-208, indicat en la
norma d'obligat compliment UNE-EN 62271-202 com a mètode vàlid d'assaig per a
l'avaluació de camps electromagnètics en centres de transformació d'alta / baixa tensió.
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Certificat Ormazabal que els seus centres compleixen compatibilitat magnètica

Les noves instal·lacions a realitzar en aquest nou centres de transformació, estigui ubicat a
la intempèrie o en edificis habitables, s'adaptaren les següents mesures i condicions de
disseny:
-

Les entrades i sortides al centre de transformació de la xarxa d'alta tensió
s'efectuaran per terra i adoptaran una disposició en triangle i formant ternes.
La xarxa de baixa tensió es dissenyarà igualment amb el criteri anterior.
Es procurarà que les interconnexions siguin el més curtes possibles i es dissenyaran
evitant parets i sostres confrontants amb habitatges.
No s'ubicaran quadres de baixa tensió sobre parets mitgeres amb locals habitables
i es procurarà que el costat de connexió de baixa tensió del transformador quedi el
més allunyat el més possible d'aquests locals.

Tal i com estableix l’apartat 4.7 de la ITC-RAT 14, cal verificar que en la proximitat del centre
no es sobrepassin els límits admissibles d’emissió de camps electromagnètics establerts en
el RD 1066/2001, per la freqüència de 50Hz, aquests valors límits són:
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Intensitat de Camp
"E" (V/m)

Intensitat de Camp "H"
(A/m)

Camp Magnètic "B"
(μT)

Normativa

250/f

4/f

5/f

Màxims RMS per Freqüència
50 Hz

5

80

100

2.9
2.9.1

JUSTIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE LES LÍNIES MT
PONTS DE MITJA TENSIÓ

Es justificarà la secció dels conductors d’interconnexió entre la cel·les:
-

De la cel·la de línia de companyia a la cel·la de remuntada del abonat.
De la cel·la de de protecció automàtic del abonat a la cel·la de mesura del abonat.
De la cel·la de línia del abonat al transformador 1000 kVA.

A priori, el cable escollit per a la interconnexió entre els diferents elements que
constitueixen l'aparellatge d'alta tensió, serà:
Cable AT RH5Z1 3x(1x150)mm2 Al de sèrie 18/30 kV, unipolars

2.9.2

CÀLCUL DE LES INTENSITATS NOMINALS DE CURTCIRCUIT:

S’estima que la potència màxima a subministrar en la línia serà per transformadors de
630kVA, corresponent al transformador a alimentar.
(2.9.1.1)
Sn
; 23,36 A
3 U
Per al càlcul de les intensitats que origina un curtcircuit, es tindrà en compte la potència de
curtcircuit de la xarxa d’Alta Tensió, valor especificat per la Companyia subministradora.
I=

Iccp =

On,

Scc
3 Vp

Scc = Potència de curtcircuit de la xarxa en MVA
Vp = Tensió de servei en kV
Iccp = Corrent de curtcircuit en kA
Utilitzant l’expressió 2.9.1.1, en la qual la potència de curtcircuit és de 500 MVA, la
intensitat de curtcircuit és:
Iccp = 11,55 kA
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2.1.1.1 SECCIÓ MÍNIMA

S=

I CC  t
= 122,22 mm²;
K

150 mm² >> 122,22 mm²

Prenent com a valors:
K = 94,48
t = temps de duració de la falta (es considera el límit tèrmic durant 1s, conforme
normativa vigent)
La Companyia subministradora indica que la durada del curtcircuit no ha de sobrepassar
els 0,2 s. Segons el càlcul anterior el conductor a emprar de 150 mm² suporta una intensitat
de curtcircuit de:

Icc =

k S
t

=

94,48 150
0,2

= 31,69 kA, per tant també compleix que >> 11,55 kA

2.1.1.2 CÀLCUL PER A INTENSITAT DE CORRENT ADMISSIBLE

Segons la RU 3305 B per a cables unipolars d’alumini i aïllament sec per a xarxes d’Alta
Tensió fins 30 kV aplicarem sobre la intensitat nominal màxima a la qual estan sotmesos
els conductors els factors correctors següents:
Coeficient de separació Ks = 0,8
Coeficient de dissipació tèrmica Kt = 0,9
𝑰𝒎𝒂𝒙 = [

𝑰𝒏
] = 𝟑𝟐, 𝟎𝟕𝑨
𝒌𝒔 · 𝑲𝒕

Segons dades facilitades pel fabricant, les intensitats màximes admissibles per als
conductors empleats son superiors als calculats a dalt (335 A, instal·lació a l’aire).

2.1.1.3 CÀLCUL PER A INTENSITAT DE CURT-CIRCUIT

Intensitat tèrmica equivalent en funció del temps de desconnexió:

Iceq = Icc  t cc = 5165 A
Sent segons dades facilitades pel fabricant, la intensitat tèrmica màxima admissible en
curtcircuit pel conductor escollit es 27,5 kA, superior al calculat anteriorment.
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2.10 JUSTIFICACIÓ DE LA SECCIÓ DELS CONDUCTORS DE BAIXA TENSIÓ.

Segons s’indica en aquest projecte, s’han utilitzat uns cables de secció 1x240, formant un
grup de cables en la quantitat de:
Potència del
transformador
(kVA)
1000

Nombre i secció de conductors
B2
Material

Fases

Neutre

Intensitat per fase

Cu

3x1x240 mm2

3x1x240 mm2

1.620 A

𝑰𝒏 = [

𝟏𝟎𝟎𝟎
√𝟑 · 𝟒𝟎𝟎

] = 𝟏. 𝟒𝟒𝟑, 𝟑𝟕𝑨

La intensitat en les sortides de 400 V del transformador pot arribar a un valor de 1.443,37
A. S’ha seleccionat el material i la secció seguint el Reglament de Baixa Tensió, on cada
cable de 240 Al suporta 540 A. Per tant, el conjunt de cables ha seleccionar per cada joc,
suportaran la intensitat màxima que pot arribar en els borns de 400V. El interruptor del
quadre haurà de ser inferior o regulat a una intensitat inferior a la màxima admissible pel
cables de 1.620 A.

La Roca del Vallès, març de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte:

Mario Capel Herrera
Número de col·legiat 24.946
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3. PRESSUPOST
PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.
Quantitat

Concepte

Preu (€)

1 Ut.

Muntatge edifici prefabricat ORMAZABAL PFU5

8.730,00

1 Ut

Construcció de la xarxa de terres, piques, mallat, Etc.

1.530,00

1 Ut

Aparellatge de MT: Cel·la de remuntada, cel·la de mesura, cel·la
protecció automàtic, cel·la de línia, canalització, quadres, Etc. Marca
ORMAZABAL

8.950,00

15 m

Pont de MT – Cable Alumini de 3x1x150 mm2 a 18/30 kV

730,00

1 Ut

Transformador 1000 kVA– 25/0,42 kV B2 - ECO-EFICIENT

6.500,00

10 m

Ponts de BT – Cable Cu de 3x(3x1x240) mm2 +1x(3x1x240) mm2

1.460,00

1 Ut

Aparellatge de BT – Quadres, punts de llum, proteccions, safates,
canalitzacions, Etc.
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

28.720,00

Gestió de Residus

261,99

21% IVA s/28981,99

6.086,22

IMPORT TOTAL PRESSUPOST

35.068,21 €

820,00

El present pressupost puja a la quantitat de:
TRENTA-CINC MIL, SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS.

La Roca del Vallès, març de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte:

Mario Capel Herrera
Número de col·legiat 24.946
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4.

GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.

El present estudi de Gestió de Residus de Construcció, es redacta en base al que s’estableix
en el RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i/o
demolició.
Aquest estudi realitza una estimació dels residus que es preveuen que es produiran en els
treballs directament relacionats amb l’obra i haurà de servir de base per a la redacció del
corresponent Pla de Gestió de Residus per part del constructor. En aquest Pla, si
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest document en
funció dels proveïdors concrets i el seu propi sistema d’execució de l’obra.

4.1

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

L’estudi correspon al projecte per la construcció d’un nou CENTRE DE MESURA I
TRANSFOMACIÓ PRIVAT en el terme municipal de Creixell.
Segons l’article 2 del RD 105/2008 el procutor del residus (promotor) i el posseïdors de
residus (constructor), per aquest projecte son:
TITULAR
EMPRESA CONSTRUCTOR
ORA. POSSEÏDOR

HORTET, S. L
MEGA S.A

Dades del Productor:
HORTET, S. L. amb número de CIF B43237924 i seu social a la Ctra. N-340, km 1.180 en el
terme municipal de Creixell, codi postal 43839. Telèfon 627416367.
Dades del Posseïdor:
MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA, S.A., amb domicili fiscal al carrer la fàbrica , 08520 Les
Franqueses del Vallès, CIF A-58045071. Telèfon 93 846.36.59
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4.2

4.2.1

PLEC DE CONDICIONS

OBLIGACIONS DELS AGENTS QUE HI INTERVENEN

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi
com es portarà a terme les obligacions que l’incumbeixin en relació als residus de
construcció i demolició que es vagin a produir a l’obra. El pla, un cop aprovat per la direcció
facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals
de l’obra.
El posseïdor de residus de construcció i demolició (contractista), quan no procedeixi a
gestionar-los pel ell mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà
obligat a entregar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni
de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinarà
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes
de valorització i en última instància da dipòsit a l’abocador.
El productor de residus (el promotor) haurà d’obtenir del posseïdor (contractista) la
documentació acreditativa de que els residus de construcció i demolició produïts en l’obra
han estat gestionats a la mateixa o entregats a una instal·lació de valorització o de
eliminació pel seu tractament per gestor de residus autoritzats, en els termes regulats a la
normativa i, especialment, en el pla o en les seves modificacions. Aquesta documentació
serà conservada durant cinc anys.
A les obres d’edificació subjectes a llicència urbanística la legislació autonòmica podrà
imposar al promotor (productor de residus) l’obligació de constituir una fiança, o garantia
financera equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l’obra, quin import es
basarà en el capítol específic de gestió de residus del pressupost de l’obra.

4.2.2

MAGATZEMATGE, maneig de la GESTIÓ de residus

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà o bé en sacs industrials i gules o inferiors a
1 m3, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquest dipòsit d’apilaments, també haurà d’estar en llocs
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
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El dipòsit temporal per a RC valoritzables (futes, plàstics, ferralla,...) que es realitzin en
contenidors o en apilaments, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una
manera adequada.
Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus hauran de senyalitzar-se
correctament, indicant el tipus de residu, la perillositat i les dades del posseïdor. Els
esmentats contenidors hauran d’estar pintats de colors que destaquin i comptar amb una
banda de material reflectant. També hi haurà de figurar de forma visible i llegible, el titular
del contenidor: raó social, CIF, telèfon i número d’inscripció en el Registre de Transportistes
de Residus.
El responsable de l’obra a la que presti servei el contenidor, adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa.
Els contenidors romandran tancats o coberts, al menys, fora de l’horari de treball per evitar
el dipòsit de residus aliens a les obres a les que presten servei.
A l’equip d’obra s’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació
que es dedicaran a cada tipus de RC.
S’hauran d’atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la
llicència d’obres), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades
matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest darrer car s’haurà d’assegurar per
part del contractista, la realització d’una avaluació econòmica de les condicions en els que
es viable aquesta operació, i també considerar les possibilitats reals de portar-la a terme:
que la obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge / gestors
adequats.
S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RC, que el seu destí final (pantà de
reciclatge, deixalleria, pedrera, incineradora, Planta de tractament,....) siguin centres amb
autorització del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
S’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per l’esmentat
Departament, i que estiguin inscrits en els registres corresponents.
Es realitzarà un estricte control documental: els transportistes i gestors de RC hauran
d’aportar els albarans de cada retirada i entrega en els destins finals. Per aquells RC (terres,
petris,...) que siguin reutilitzats en d’altres obres o projectes de restauració, s’haurà
d’aportar evidencia documental del seu destí final.
La gestió, documental i operativa, dels residus perillosos que es trobin en una obra
d’enderroc o que es generis en una obra nova, es regirà conforme a la legislació nacional
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vigent (Llei 10/1988, RD 838/88, RD 982/1997 i Ordre MAM/304/2002), la legislació
autonòmica i els requisits de les ordenances locals. De la mateixa manera els residus de
caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos, llots de foses sèptiques...)
seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal.
Pel cas dels residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per l’ordre MAM/304/2002
de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus
i la llista europea dels mateixos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats
pel RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi
ambient produïda per l’amiant. Art. 7 així com la legislació laboral d’aplicació.
Les restes de rentat de canals/cubes de formigó, seran tractes amb residus “enderrocs”.
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per la seva adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments
o contenidors d’enderrocs amb components perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de
sòls degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible, en
estructures d’alçada no superior a dos metres. S’evitarà la humitat excessiva, la
manipulació, i la contaminació amb d’altres materials.
Com estableix la normativa, es prohibeix el dipòsit en deixalleries de residus de la
construcció i demolició que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ.
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los
en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.
S’ha d’assegurar en la contractació de la gestió dels residus, que el destí final o l’inter-mig,
siguin centres ambla autorització de l’organisme competent en la matèria. S’ha de
contractar solament transportistes o gestors autoritzats pels esmentats organismes i que
estiguin inscrits en els corresponents registres.

4.2.3

DOCUMENTACIÓ

L’entrega de residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de
constar en document fefaent, en el que hi figuri, al menys la identificació del posseïdor, del
productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la
quantitat, expressada en tones o metres cúbics, o en les dues unitats quan sigui possible,
el tipus de residu entregat, codificat d’acros a la llista europea de residus publicada per
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ordre MAM/304 2002, de 8 de febrer i la correcció d’errors de 12 de març de 2002 i la
identificació del gestor de les operacions de destí.
El posseïdor dels residus estarà obligat a entregar al productor els certificats i demés
documentació acreditativa de la gestió de residus a que es faci referència en el RD
105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició.
El posseïdor de residus disposarà de documents d’acceptació dels residus realitzats pel
gestor a qui es vagi a entregar el residu.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor un certificat acreditatiu de la gestió dels
residus rebuts, especificant la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en
tones o metres cúbics, o en totes dues unitats, el tipus de residu entregat, codificat d’acord
a la llista europea de residus publicada per ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer i la
correcció d’errors del 12 de març així com la identificació del gestor de les operacions de
destí.
Quan el gestor al que el posseïdor entregui els residus de construcció i demolició efectuï
únicament operacions de recollida. Emmagatzematge, transferència o transport, en el
document d’entrega haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior
a la que es destinin els residus.
Tal com exigeix la normativa, pel trasllat de residus perilloses s’haurà de remetre notificació
a l’organisme competent en matèria medio-ambiental, coma mínim amb deu dies
d’antelació a la data del trasllat. Si el trasllat dels residus afecta a més d’una província,
aquesta notificació es realitzarà directament al Ministeri de Medi Ambient.
Pel transport dels residus perilloses es completarà el Document de Control i Seguiment.
Aquest document es troba a l’organisme competent en matèria medio-ambiental de cada
comunitat autònoma.
El posseïdor de residus facilitarà al productor, acreditació fefaent i documental que deixi
constància del destí final dels residus reutilitzats. Per això s’entregarà certificat amb
documentació gràfica.
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4.3

REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA

.- Reial Decret 105/2008, d’ 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició.
.-Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals
i d’eco-eficiència en els edificis.
.-Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (BOE 86 d’11-4-2006)
.-Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
.-Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
.- Reial Decret 14814/2001, de 27 de desembre, pel que es regula la eliminació de residus
per mitjà de dipòsit a deixalleries.
.- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.
.- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora de residus.
.- Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus.
.- Decret 200/2004, d’1 d’octubre de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula la
utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i reblert.
.- Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió

de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20).
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4.4

IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS I ESTIMACIÓ DE QUANTITAT

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l’obra, s’han codificat
tenint en compte l’Orde MAM/304/2002 de 8 de febrer, en la que es publiquen les
operacions de valorització i eliminació de residus, segons la Llista Europea de Residus (LER),
en la que s’hi estableixen dos nivells:
Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivell I
1 Terres i pedres de l’excavació
RCD de Nivell II
RCD de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (incloses els aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
RCD de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i d’altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
RCD potencialment perillosos
1 Brosses
2 Altres

S’ha estimat la quantitat de residus generats a l’obra, a parir dels amidaments del projecte,
en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus de
cada unitat d’obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minvaments,
trencaments, etc.) i de l’embalatge dels productes subministrats.
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La definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc de vials s’estableixen a la
taula següent:
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4.5

ESTIMACIÓ ECONÒMICA DEL TRACTAMENT DE RESIDUS

Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció, cost que
formarà part del pressupost del projecte en capítol a part.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA (PEM)

28.720,00 €

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCD
Tipologia

Volum (Tn)

Cost de gestió
€/Tn

Import (€)

% s/ PEM

A.1. RCD de Nivell I
Terres i pètrea de l'excavació

14,68

11,00

Total Nivell I (1)

161,47

0,56

A.2. RCD de Nivell II
RCD de naturalessa pètrea

11,00

0

RCD de naturalessa no pètrea

11,00

0

RCD potencialment perillosos

55,00

0

Total Nivell II (2)

57,44

0,20

TOTAL

218,91

0,76

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte
Costos de gestió, lloguers, etc.

TOTAL CÀLCUL PRESSUPOST PLA DE GESTIÓ RCD:

Import (€)

% s/ PEM

43,08

0,15

261,99

0,91

La Roca del Vallès, març de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte:

Mario Capel Herrera
Número de col·legiat 24.946

Pàg. 65

5.

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS
EXP: 254571

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONANTS
PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.

D’acord amb el que estableix l’apartat 5.1, paràgraf C del Decret 351/87, i als efectes
pertinents, aquesta Empresa accepta els condicionats que es reflecteixen en les còpies de
les autoritzacions que s’acompanyen, emeses pels Organismes, Corporacions Municipals
i/o Empreses de Servei Públic que a continuació es detallen, amb l’excepció que
contravinguin el que és assenyalat en la llei 24/2013 del 26 de desembre, del Sector Elèctric.

Ajuntament de Creixell

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, SEGURETAT INDUSTRIAL I SEGURETAT MINERA
CAP DE LA SECCIÓ DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
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6.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Condicions Tècniques per a l’execució i muntatge d’instal·lacions elèctriques en Alta
Tensió.
6.1

CONDICIONS GENERALS

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran
les condicions exigides en el reglament electrotècnic per Alta Tensió i demés disposicions
vigents referents a materials i prototipus de construcció.
Tots els material podran ésser sotmesos als anàlisis o proves, a càrrec del contractista, que
es creguin necessaris per tal d’acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat
especificat i sigui necessari emprar deurà ser aprovat per la Direcció Tècnica, be entenent
que serà refusat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la
instal·lació.
Els materials no consignats en projecte que propiciessin preus contradictoris reuniran les
condicions de bondat necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, no tenint el
contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les
bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic
per Alta Tensió, i acomplint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció
Facultativa, no podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per
variar aquesta acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades
en quant als seus materials i mà d’obra, no pretendre projectes addicionals.

6.2

CABLES D’ALTA TENSIÓ

Els cables d’alimentació en MT a el CM que formin part de la xarxa de distribució, seran
unipolars d’aïllament sec per a una tensió d’aïllament 18/30kV i tindran seccions de
1x400mm² o 1x240mm² d’Al, com seccions normals per xarxa urbana, semi urbana o de
qualsevol tipus que tingui una configuració estàndard mallada. S’ajustaran en tot a la
norma ENDESA GEDND001.
Els valors mínims que han de tenir els radis de curvatura per a cables unipolars d’aïllament
sec és 10 (D + d), on “D” és el diàmetre del cable i “d” el del conductor.
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6.3
6.3.1

EXECUCIÓ DELS TREBALLS D’OBRA CIVIL
TRAÇAT (Exclòs d’aquest projecte)

Les canalitzacions, excepte casos de força major, s'executaran per terrenys de domini
públic, sota vorera o calçada, evitant angles pronunciats. El traçat serà lo mes rectilini
possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorada o façanes dels edificis principals.
Abans de començar els treballs, es marcaran en el paviment les zones on s'obriran les rases,
senyalant tant la seva amplada com la seva longitud i les zones on es deixen claus per a la
contenció del terreny. Si es coneixen les escomeses d'altres serveis a les finques
construïdes, s'indicaran les situacions amb el fi de prendre les precaucions degudes. Abans
de procedir a la obertura de les rases, s' obriran cales de reconeixement per a confirmar o
rectificar el traçat previst.
Es realitzarà la senyalització d' acord amb els documents citats i les normes municipals i es
determinaran les proteccions precises tant de la rasa com dels passos que siguin necessaris
per als accessos als portals, comerços, garatges, Etc., així com les xapes de ferro que hagin
de col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles i personal. Al marcar el traçat de les rases,
es tindrà en compte el radi mínim que s'ha de deixar a les corbes segons la secció del
conductor o conductors que es vulguin canalitzar.

6.3.2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

S’efectuaran en una amplitud d'acord amb el projecte i en funció dels cables a instal·lar
utilitzant medis manuals o mecànics. Per a donar compliment a la normativa sobre
emissions de soroll a la via pública, les eines pneumàtiques que hagin d'utilitzar-se, així com
els compressors, seran del tipus insonoritzat.
Quan es tracti de calçades amb morter asfàltic o formigons en massa s’efectuarà,
prèviament un tall rectilini amb disc a l'amplada a reposar independentment del que
correspongui a la rasa tipus. El contractista serà l'encarregat d'obtenir la oportuna Guia
Municipal per tal de traslladar al abocador autoritzat de les runes i terres sobrants.

6.3.3

OBERTURA DE RASES

Les parets de les rases seran verticals fins a la profunditat escollida, col·locant-se entibats
en els casos en que la naturalesa del terreny ho faci precís. Quan les característiques del
terreny, la existència de serveis o la previsió d’instal·lació de nous serveis la construcció
dels quals comprometi la seguretat de l'estesa subterrània, s' augmentarà la profunditat de
la rasa d'acord amb el tècnic encarregat de l'obra designat per l'Empresa distribuïdora
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d’energia elèctrica. Es procurarà deixar un espai mínim de 50 cm entre la rasa i les terres
extretes, amb el fi de facilitar la circulació del personal del obra i evitar la caiguda de terres
a la rasa .S'han de prendre les precaucions precises per a no tapar amb terra els registres
de gas, telèfon, boques de reg, clavegueres, Etc.
En el cas d' existència d' arbres a les proximitats de la ubicació de les rases, el contractista
es pondrà en contacte amb el servei de conservació de parcs i jardins de l’Ajuntament per
que aquest indiqui les distancies a mantenir.
Durant l'execució dels treballs en la via pública, es deixaran els passos suficients per a
vehicles i vianants, així com els accessos als edificis, comerços i garatges. Si es necessari
interrompre la circulació, es precisarà una autorització especial de l’Organisme competent.
Les dimensions mínimes de les rases seran les indicades en el projecte.
Quant en una rasa coincideixen cables de diferents tensions, es situaran en bandes
horitzontals a diferent profunditat de forma que en cada banda s'agrupen cables que vagin
a igual tensió. La separació entre cables o ternes de la mateixa banda i la separació vertical
entre dues bandes de cable serà la assignada en el projecte.
En general, la profunditat de les respectives bandes de cables dependrà de les tensions, de
forma que la major profunditat correspongui a la major tensió. Si s'ha d'obrir un terreny de
replè o de poca consistència, s'haurà de recórrer al estibat en previsió de desmunts. El fons
de la rasa , establerta la seva profunditat, és necessari que sigui en terreny ferm, per evitar
corriments en profunditat que sotmetin els cables a esforços d'estirament.

6.3.4

CANALITZACIÓ PER TUBS

Quan el projecte contempli la utilització de tubs en els encreuaments de vies públiques o
privades i els guals d'entrada i sortida de vehicles a les finques, es realitzarà aquest tipus
de canalització ajustant-se a les següents condicions:
•

•

•
•

Es col·locaran en posició horitzontal i recta i estaran enterrats en sorra (tubs secs)
en aquells accessos que no es preveu el pas de vehicles de gran tonatge. En els altres
casos seran formigonats (tubs formigonats).
S'hauran de preveure per a futures ampliacions un o varis tubs de reserva, depenent
del número de la zona i situació del encreuament (en cada cas es fixarà el número
de tubs de reserva).
Els extrems dels tubs en els encreuaments de calçada, sobrepassaran la línia de la
vorada en 50 o 80 cm, a criteri del tècnic encarregat de l’obra.
S’utilitzaran els tubs de polietilè (PE) normalitzats, de DN 160 mm de diàmetre, amb
superfície llisa interna.
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6.3.5

CABLE DIRECTAMENT ENTERRAT

En el llit de la rasa anirà una capa de sorra de 6 cm de espessor sobre la que es col·locarà
el cable. Per sobre del cable anirà una altre capa de sorra de 24 cm de espessor. Ambdues
capes cobriran la amplada total de la rasa. La sorra que s' utilitzi per a la protecció dels
cables serà neta, solta i aspra, exempta de substancies orgàniques, argila o partícules
terroses, per lo qual es tamisarà o rentarà convenientment si fos necessari. S'utilitzarà sorra
rentada de riu. La utilització de qualsevol altre tipus de material haurà d'estar autoritzat
per l' Empresa distribuïdora d’energia elèctrica.

6.3.6

PROTECCIÓ MECÀNICA

El cable es protegirà mecànicament mitjançant placa de polietilè normalitzada, segons
s'indica en els plànols corresponents.
En les separacions d' encreuaments i paral·lelismes s’utilitzarà totxos o rajoles massissos
de 0,29x0,14x0,04 m.

6.3.7

SENYALITZACIÓ

Tot cable o conjunto de cables ha d'estar senyalat per una cinta de atenció d'acord amb la
Recomanació UNESA 0205 col·locada a la distància que marca el projecte.

6.3.8

TANCAMENT DE RASES

El rebliment de les rases s'efectuarà amb compactació mecànica, per tongades d' un
espessor màxim de 15 centímetres.
En els casos en que s'estimi necessari i a petició de l' Empresa distribuïdora d’energia
elèctrica, i/o Organisme Oficial competent, es comprovarà el grau de compactació assolit,
mitjançant assaig en un laboratori de mecànica del sol en que es justifiqui que la densitat
de rebliment ha assolit com a mínim el 95% de la densitat corresponent, per als materials
de rebliment en el l'assaig Pròctor modificat.
Es necessari que es presentin a l'Empresa distribuïdora d' energia elèctrica, els resultats
dels diferents assajos de laboratori, realitzat durant l' execució de les obres, i molt
especialment els referents a compactacions de les diferents tongades de replè executades.
El contractista serà responsable dels enfonsaments que es produeixin per la deficient
realització d'aquesta operació i, per tant, serà a càrrec seu les posteriors reparacions que
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s'hagin de fer. Si en l' excavació de les rases, els materials resultants, per contenir runes o
restes , no reuneixen les condicions necessàries per a la seva utilització com a materials de
replè amb les garanties adequades, el contractista estarà obligat a substituir els materials
inutilitzables, per altres que resulten acceptables per a aquesta finalitat.
Aquesta substitució porta implícit el transport al abocador públic dels materials llençats.
Respecte a qualificació dels materials acceptables i assajos de compactació de rebliments,
es consideren com a Normes vigents les del Ministerio de Obras Públicas (Direcció General
de Carreteres).

6.3.9

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

La reposició del paviment tant de les calçades com de voreres es realitzarà en condicions
tècniques de plena garantia, retallant la superfície de forma uniforme i estenent el seu
abast les zones limítrofes de les rases que poguessin haver estat afectades per l'execució
d'aquelles. El paviment es respondrà utilitzant el mateix sistema prèviament existent,
excepte variació acceptada expressament per l'Empresa distribuïdora d’energia elèctrica,
i/o Organismes Oficials competents. En els casos de voreres de panot, aquestes es
respondran per unitats completes, no essent admissible la reposició mitjançant trossos de
rajola. En els casos de voreres d'aglomerat, asfàltic en les que l'amplada de les rases sigui
superior al 50% de l'amplada d'aquelles, la reposició del paviment haurà d'estendre’s a la
totalitat de la vorera.

6.3.10

TUB SERVEIS AUXILIARS

Quan així s' especifiqui, es col·locarà al llarg del recorregut un tub rígid de PVC amb grau de
protecció IP7, de superfície llisa i de diàmetre interior 75 mm, destinat a allotjar en un futur
un cable de telecomandament.

6.4

ENTRONCAMENTS I TERMINALS

Per a la confecció d'entroncaments i terminacions es seguiran els procediments establerts
per els fabricants i homologats per les empreses elèctriques. els operaris que realitzin els
entroncaments, coneixeran i disposaran de la documentació necessària per a avaluar la
confecció de l’entroncament i estaran homologats per l' Empresa distribuïdora d’energia
elèctrica. Es tindrà especial precaució en els punts següents:
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•
•
•
•

Dimensions del pelat de coberta semiconductora externa i interna
Utilització de maniguets correctes i encadellat amb estris necessaris.
Neteja general.
Aplicació del calor uniformement en els termoretràctils i execució correcta dels
contràctils.
• Els entroncaments estaran identificats amb el nombre del operari.

6.5

NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Tots els materials, aparells, màquines i conjunts integrats en els circuits de la instal·lació
projectada compleixen les normes, especificacions tècniques i homologacions que li són
establertes com d’obligat compliment pel Ministeri d’Indústria i Energia.
Per tant, la instal·lació s’ajustarà als plànols, materials i qualitats de dit projecte, excepte
ordre facultativa en contra.

6.6

CONTROL

Es realitzaran quantes anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiències
amb els materials, elements o parts de la instal·lació que s’ordenin pel Tècnic Director de
la mateixa o la companyia distribuïdora, sent executats en laboratori que designi l’adreça,
amb càrrec a la contracta.
Abans del seu ús a l’obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les
característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel tècnic Director o en persona en
la qual aquest delegui, sense l’aprovació del qual no es podrà procedir a la seva ocupació.
Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s’estimin
admissibles per aquell, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ
dels materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic director o la companyia
distribuïdora podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no
apreciat anteriorment, encara a costa, si fos precís, de desfer la instal·lació o muntatge
executats amb ells. Per tant, la responsabilitat de contractista en el compliment de les
especificacions dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els
treballs en els quals s’hagin emprat.
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6.7

SEGURETAT

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i les especificacions de les
normes CTE, es compliran, entre altres, les següents condicions de seguretat :
·

Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l’execució de la
mateixa com en el seu manteniment, els treballs/feines es realitzaran sense tensió,
assegurant-nos la inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de
mesurament i comprovació.

·

En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.

·

S’utilitzaran guants i eines aïllants.

·

Quan s’usin aparells o eines elèctriques, a més de connectar-los a terra quan així ho
necessitin/precisin, estaran dotats d’un grau d’aïllament II, o estaran alimentats amb
una tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors de seguretat.

·

Seran bloquejats en posició d’obertura, si és possible, cada un dels aparells de
protecció, seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb
la prohibició de maniobrar-lo.

·

No es restablirà el servei en finalitzar els treballs/feines abans d’haver comprovat que
no existeixi cap perill.

·

En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva
proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l’ús innecessari
d’objectes de metall o articles inflamables; portaran les eines o equips en bosses i
utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense ferramentes ni claus a les soles.

·

Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat de compliment
obligat relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals
que siguin d’aplicació.

·
6.8

NETEJA

Abans de la Recepció provisional, els quadres es Netejaran de pols, pintura, pellofes i de
qualsevol material que es pugui haver acumulat durant el curs de l’obra en el seu interior
o exterior. Les instal·lacions hauran de quedar perfectament netes i sense restes de runes,
Etc.
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6.9

MANTENIMENT

Quan sigui necessari intervenir novament a la instal·lació, bé sigui a causa d’averies o per
efectuar modificacions en la mateixa, s’hauran de tenir en compte totes les especificacions
ressenyades en els apartats d’execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es
tractes d’una instal·lació nova. S’aprofitarà l’ocasió per comprovar l’estat general de la
instal·lació, substituint o reparant aquells elements que ho necessitin/precisin, utilitzant
materials de característiques similars als reemplaçats.

La Roca del Vallès, març de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte:

Mario Capel Herrera
Número de col·legiat 24.946
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7.
7.1

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

OBJECTE

L’objecte d’aquest document és definir l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, per l’obra:
PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.
Que consisteix en la construcció de:
Instal·lació aparellatge de Mitja Tensió

X

Instal·lació aparellatge de Baixa Tensió

X

Nou centre mesura i transformació

X

Complint amb el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, “Disposicions mínimes de salut en les
obres de construcció” i modificacions del RD 604/2006, l’Estudi Bàsic contempla la
identificació dels riscos laborals, les mesures preventives i les normes de seguretat i salut
aplicables durant l’execució dels treballs en obra.

7.2

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seguint les instruccions del real Decret 1627/1997 i modificacions del RD 604/2006, abans
del inici dels treballs en obra, l’empresa adjudicatària de l’obra, estarà obligada a elaborar
un “Pla de seguretat i salut en el treball”, en el que s’analitzaran, estudiaran,
desenvoluparan i complementaran les previsions que s’adjunten en l’estudi bàsic.

7.3

ACTIVITATS BÀSIQUES

Durant l’execució dels treballs en obra es poden destacar les següents activitats bàsiques.
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7.3.1

•
•
•
•
•
•
•
•

Desplaçament del personal
Transport de materials i eines
Obertura i condicionament de rases per l’estesa de cables
Estesa de cables subterranis
Realització de connexions en cables subterranis
Reposició de terres, tancament de rases, compactació del terreny i reposició del
paviment
Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa
Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari)

7.3.2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTESA DE CABLE SUBTERRANI (C.S.)

CONSTRUCCIÓ CENTRE DISTRIBUCIÓ, INTERIOR O INTEMPÈRIE

Desplaçament de personal
Transport de materials i eines.
Obra civil per la construcció de l’edifici.
Excavacions per els fonaments de suports de línies aèries.
Formigonat de fonaments.
Aixecament i muntatge de suports de “gelosia”.
Muntatge de ferros i aïlladors en els suports.
Muntatge d’equips de maniobra, protecció i transformadors.
Maniobres necessàries per retirar i restaurar la tensió d’un sector de la xarxa.
Desmuntatge d’instal·lacions (si és necessari)

7.4

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
C.S. L.A. C.T.

- Caigudes de personal al mateix nivell
· Per deficiències del terra
· Per trepitjar o entrebancar-se amb objectes
· Per males condicions atmosfèriques
· Per existència de abocaments o líquids
- Caigudes de personal o diferent nivell
· Per desnivells, rases o talussos
· Per forats
· Des d’escales, portàtils o fixes
· Des de bastida

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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C.S. L.A. C.T.

· Des de sostres o murs
· Des de suports
· Des d’arbres
- Caigudes d’objectes
· Per manipulació manual
· Per manipulació amb aparells elevadors
- Despreniments, enfonsaments o ruïnes
· Suports
· Elements de muntatge fixes
· Enfonsament de rases, pous o galeries
- Xocs i cops
· Contra objectes fixes i mòbils
· Enfonsament de rases, pous o galeries
- Replegaments
· Amb eines
· Per maquinària o mecanismes en moviment
· Per objectes
- Talls
· Amb eines
· Amb màquines
· Amb objectes
- Projeccions
· Per partícules sòlides
· Per líquids
- Contactes tèrmics
· Amb fluids
· Amb focus de calor
· Amb projeccions
- Contactes químics
· Amb substàncies corrosives
· Amb substàncies irritants
· Amb substàncies químiques
- Contactes elèctrics
· Directes
· Indirectes
· Descàrregues elèctriques
- Arc elèctric

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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C.S. L.A. C.T.

· Per contacte directe
· Per projecció
· Per explosió en corrent contínua
- Manipulació de càrregues o eines
· Per desplaçar, aixecar o aguantar càrregues
· Per utilitzar eines
· Per moviments sobtats
- Riscos derivats del tràfic
· Xoc entre vehicles i contra objectes fixes
· Atropellaments
· Fallades mecàniques i tombada de vehicles
- Explosions
· Per atmosferes explosives
· Per elements de pressió
· Per voladures o material explosiu
- Agressió d’animals
· Insectes
· Rèptils
· Gossos i gats
· Altres
- Sorolls
· Per exposició
- Vibracions
· Per exposició
- Ventilació
· Per ventilació insuficient
· Per atmosferes baixes en oxigen
- Il·luminació
· Per il·luminació ambiental insuficient
· Per enlluernaments i reflexes
- Condicions tèrmiques
· Per exposició a temperatures extremes
· Per canvis sobtats a la temperatura
· Per estrès tèrmic

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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7.4.1

7.5

RISCOS I DANYS A TERCERS
C.S.

L.A.

C.T.

· Per l’existència de curiosos

X

X

X

· Per la proximitat de circulació vial

X

X

X

· Per la proximitat de zones habitades

X

X

X

· Per presència de cables elèctrics amb tensió

X

X

X

· Per manipulació de cables amb corrent

X

X

X

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

X

X

X

MESURES PREVENTIVES

Per evitar o reduir els riscos relacionats, s’adoptaran les següents mesures:
7.5.1

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A NIVELL COL·LECTIU

•

Es mantindrà l’ordre i la higiene a la zona de treball

•

Es condicionaran passos per vianants

•

Es procedirà al tancament, abalisament i senyalització de la zona de treball

•

Es disposarà del nombre de farmacioles adequat al nombre de persones que
intervinguin en l’obra

•

Les rases i excavacions quedaran suficientment vallades i senyalitzades

•

Es col·locaran tapes provisionals en forats i arquCMes fins que no es disposi de les
definitives

•

Es revisarà l’estat de conservació de les escales portàtils i fixes diàriament, abans
d’iniciar el treball i mai seran de fabricació provisional

•

Les escales portàtils no estaran pintades i es treballarà sobre les mateixes de la
següent manera:
-

Només podrà pujar un operari

-

Mentre l’operari està a dalt, un altre aguantarà l’escala per la base

-

La base de l’escala no sobresortirà més d’un mCMre del pla al que es vol accedir

-

Les escales de més de 12 m es lligaran pels seus dos extrems

-

Les eines es pujaran mitjançant una corda i a l’ interior d’una bossa
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-

Si es treballa per sobre de 2 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, ancorat a un punt
fix diferent de l’escala

•

Les bastides seran d’estructura sòlida i tindran baranes, barra a mitja alçada i sòcol

•

S’evitarà treballar a diferents nivells a la mateixa vertical i romandre sota de
càrregues suspeses.

•

La maquinària utilitzada (excavació, elevació de material, estesa de cables, Etc.)
només serà manipulada per personal especialitzat

•

Abans d’iniciar el treball es comprovarà l’estat dels elements situats per sobre de la
zona de treball

•

Les màquines d’excavació disposaran d’elements de protecció contra bolcades

•

Es procedirà a l’ apuntalat dels paraments de les rases sempre que el terreny sigui
tou o es treballi a més de 1,5 m de profunditat.

•

Comprovar l’estat del terreny abans d’iniciar la jornada i després de pluja intensa

•

S’evitarà l’ emmagatzemat de terres al costat de les rases o forats de fonaments

•

En totes les màquines els elements mòbils estaran degudament protegits

•

Tots els productes químics a utilitzar (dissolvents, grasses, gasos o líquids aïllants,
olis refrigerants, pintures, silicones, Etc.) es manipularan seguint les instruccions
dels fabricants.

•

Els armaris d’alimentació elèctrica disposaran d’interruptors diferencials i preses de
terra.

•

Transformadors de seguretat per treballs amb electricitat en zones humides o molt
conductores de l’electricitat.

•

Tot el personal haurà d’haver rebut una formació general de seguretat i a més el
personal que hagi de realitzar treballs en altura, formació específica en riscos
d’altura

•

Per treballs en proximitat de tensió el personal que intervingui haurà d’haver rebut
formació específica de risc elèctric.

•

Els vehicles utilitzats per transport de personal i mercaderies estaran en perfecte
estat de manteniment i al corrent de la ITV

•

Es muntarà la protecció passiva adequada a la zona de treball per evitar
atropellaments

•

En les zones de treball que es necessiti es muntarà ventilació forçada per evitar
atmosferes nocives.

•

Es col·locaran vàlvules antiretrocés als manòmetres i en les canyes dels soldadors

•

Les ampolles o contenidors de productes explosius es mantindran fora de les zones
de treball
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•

El moviment del material explosiu i les voladures seran efectuats per personal
especialitzat

•

S’observaran les distàncies de seguretat amb altres serveis, pel que es requerirà
tenir un coneixement previ del traçat i característiques de les mateixes.

•

S’utilitzaran els equips d’il·luminació que es precisin segons el desenvolupament i
característiques de l’obra (addicional o socors)

•

Es retirarà la tensió a la instal·lació en que es tingui que treballar, obrint amb un tall
visible totes les fonts de tensió, posant-les a terra i en curtcircuit. Per realitzar
aquestes operacions s’utilitzarà el material de seguretat col·lectiu que es necessiti.

•

Només es restablirà el servei a la instal·lació elèctrica quan es tingui la completa
seguretat de que no queda ningú treballant.

•

Per la realització de treballs en tensió el contractista disposarà de:

7.5.2

-

Procediment de treball específic

-

Material de seguretat col·lectiu que es necessiti

-

Acceptació de l’empresa elèctrica del procediment de treball

-

Vigilància constant del cap de treball en tensió

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A NIVELL INDIVIDUAL

El personal d’obra ha de disposar, amb caràcter general, del material de protecció
individual que es relaciona i que té l’obligació d’utilitzar depenent de les activitats que
realitzi:
•

Casc de seguretat

•

Roba de treball adequada pel tipus de treball que es faci

•

Impermeable

•

Calçat de seguretat

•

Botes d’aigua

•

Trepadors i elements de subjecció personal per evitar caigudes entre diferents
nivells

•

Guants de protecció per cops, talls, contactes tèrmics i contacte amb substàncies
químiques

•

Guants de protecció elèctrica

•

Guants de goma, neoprè o similar per formigonar, obres de paleta, Etc.
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•

Ulleres de protecció per evitar enlluernaments, molèsties o lesions oculars, en cas
de:
-

Arc elèctric

-

Soldadures i oxitall

-

Projecció de partícules sòlides

-

Ambient polsós

•

Pantalla facial

•

Orelleres i taps per protecció acústica

•

Protecció contra vibracions en braços i cames

•

Màscara auto filtrant per treballs amb ambient polsós

•

Equips autònoms de respiració

•

Productes repel·lents d’insectes

•

Aparells espanta -gossos

•

Pastilles de sal (estrès tèrmic)

Tot el material estarà en perfecte estat d’ús.

7.5.3

PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

•

Tancat i protecció de la zona de treball amb balises lluminoses i cartells de prohibit
el pas

•

Senyalització de calçada i col·locació de balises lluminoses en carrers d’accés a zona
de treball, als desviaments provisionals per obres, Etc.

•

Rec periòdic de les zones de treball on es generi pols

7.6

NORMATIVA APLICABLE

En el procés d’execució dels treballs hauran d’ observar-se les normes i reglaments de
seguretat. En particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes a la següent
normativa:
•

Ordre de 9 de març de 1971. Articles vigents de la ordenança general de seguretat
i higiene al treball.

•

RD. 614/2001, 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors front al risc elèctric.
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•

Reial Decret 842/2002. Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions
complementàries.

•

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en les línies
elèctriques d’alta tensió, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer,
publicat al BOE núm. 68, de 19 de març de 2008.

•

Reglament d’explosius aprovat per Reial Decret 230/1998 de 16 de febrer i
modificat per Reial Decret 277/2005 d’11 de març.

•

Llei 31/1995. Prevenció de riscos laborals. Reial Decret 485/1997. Senyalització
dels llocs de treball

•

Reial Decret 486/1997. Disposicions mínimes de seguretat en lloc de treball

•

Reial Decret 487/1997. Disposicions mínimes a la manipulació de càrregues

•

Reial Decret 773/1997. Utilització d’equips de protecció individual

•

Reial Decret 1215/1997. Utilització d’equips de treball

•

Reial Decret 1627/1997. Condiciones mínimes de seguretat i salut en obres de
construcció

•

Reial Decret 314/2006. Codi Tècnic de l’Edificació.

•

Codi de circulació

•

Reglament d’aparells a pressió

•

Recomanacions AMYS sobre treballs en recintes tancats

•

Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius a seguretat i salut
laboral de l’empresa contractant

•

Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer del Departament d’Energia i Mines,
relativa a les xarxes soterrades de distribució de mitjana i alta tensió.
La Roca del Vallès, març de 2021
L’Enginyer Autor del Projecte:

Mario Capel Herrera
Número de col·legiat 24.946
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NÚM. EXP.: 254571

PLÀNOLS PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV, PER
AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE DE
MESURA i TRANSFORMACIÓ DE 1000 KVA.
TITULAR:

HORTET, S.L.

PROMOTOR:

ENDESA X SERVICIOS, SLU

EMPLAÇAMENT:

Càmping de l’Alba
Ctra. N-340 km. 1.180

T. MUNICIPAL:

CREIXELL (43839) – TARRAGONA

MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA, S.A.
Carrer la Fabrica,
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 846.36.59
Correu electrònic: mega@megasa.net

Març de 2021
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8.
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NOU CENTRE DE MESURA. APARELLATGE. PLANTA
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NOU CENTRE DE MESURA. APARELLATGE. SECCIÓ

6
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NOU CM PREVIST

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.

EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGÓ MONOBLOC TIPUS PFU-5 ORMAZABAL
AMB ACCÉS LLIURE DES DE VIA PÚBLICA 24 h.
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EQUIPAMENT DE COMPANYIA A INSTAL.LAR PEL CLIENT:
(FORA D'ÀMBIT DE LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE)
- 2 CABINES MT: CGM.3 (L) + MOTORITZACIÓ + RELÉS. (E/S LSMT)
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- CABINA MT: 1(M) FUNCIÓ DE MESURA.
- CABINA MT: 1(L) FUNCIÓ DE LÍNIA.
- TRAFO: 1000 kVA 25/0,420 kV OLI
- PONTS MT: RH5Z1 3(1x150) mm² Al 18/30 kV
- PONTS BT: 0,6/1 kV 4x3x240 Cu

c/

P
DE

EA

OP

31

29
27

PROJECTISTA

c/
DE
A
GU
AU

21

A

GA

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
38

A

L
L·

PLÀNOL

PLANTA GENERAL

36
17

34

IA
ÍD
AC
PL

29

ESCALA

Nº PLÀNOL

1:500
DIN-A3

32

15

27

MAR-21

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

31

R00

REFERÈNCIA INTERNA

ST

E

33

DATA

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

19

D
c/

35

REVISIÓ

VISAT

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

VI

23

LA

25

40

37

REVISIÓ

25

R00-ABONAT

13

23

DATA

30
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PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

MARÇ-2021

02

TITULAR/SOL.LICITANT

NOU CENTRE DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
EDIFICI PREFABRICAT SUPERFÍCIE PFU-5 ORMAZABAL

CENTRE D'ENTREGA (CE)
ÀMBIT COMPANYIA
ÀMBIT ABONAT

HORTET, S.L.

CENTRE PROTECCIÓ
i MESURA (CPM)

EQUIP DE MESURA
COMPTADORS

ÀMBIT ABONAT

G

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

EQUIPAMENT FORA ÀMBIT DE
LEGALITZACIÓ D'AQUEST PROJECTE

PROMOTOR

ekorUCT

COMM

RTU
CGM.3 (L)

CGM.3 (L)

UNITAT ekorRCI
MOTOR

UNITAT ekorRCI
MOTOR

36 kV

36 kV

36 kV

COM

COM

COM

\\SERVIDOR\PROJECTES\MEGA\1396 PROJECTE CM PREFABRICAT EXP. 254571 T.M. CREIXELL\PLÀNOLS\ABONAT\R00\CAD\1396-EXP254571-ABONAT-R00

INT.
SECC.
630 A

M

17

27

A

D

B

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL

CGM.3 (L)
CGM.3 (RCd)

CGM.3 (V)

CGM.3 (M)

36 kV

36 kV

c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

4x3x240 mm² Cu 0,6/1 kV

CGM.3 (L)

INSTAL.LADOR

UNITAT ekorRCI

UNITAT ekorRPG

INT.
SECC.
630 A

M

C

36 kV

36 kV

INT.
SECC.
630 A

S. A.

Reg
ºC

TR-1
1000 kVA

INT.
SECC.
630 A

25/0,420 kV
OLI

INT.
AUTO.
1600 A

39

OBRA

E
R

F

R

8017

8027

PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

R

R

8039

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.
CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

RHZ1 3x(1x150) mm² Al 18/30 kV

RHZ1 3x(1x150) mm² Al 18/30 kV

RHZ1 3x(1x150) mm² Al 18/30 kV

A INSTAL.LAR/LEGALITZAR PER L'ABONAT
A INSTAL.LAR/LEGALITZAR PER L'ABONAT
FORA DE LA LEGALITZACIÓ D'AQUEST PROJECTE.

RH5Z1 3(1x240) mm² Al 18/30 kV
A XARXA DE COMPANYIA
A CM-69360

EQUIPAMENT CENTRE DE PROTECCIÓ, MESURA i TRANSFORMACIÓ (CPM)
EQUIP

DESCRIPCIÓ
CABINA MODULAR MT CGM.3 (RCi)

A
RH5Z1 3(1x240) mm² Al 18/30 kV
A XARXA DE COMPANYIA
A CT-TA03054

PROJECTISTA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (RCi) , FUNCIÓ DE REMUNTADA DE CABLE A BARRES.
CABINA MODULAR MT CGM.3 (V)

B

CABINA MODULAR MT CGM.3 (M)

C

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L), FUNCIÓ DE LÍNIA AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR
400-630 A.

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

TRANSFORMADOR 1000 kVA 25/0,420 kV OLI

ARMARI ESCOMESA BT AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 1600 A

ESQUEMA UNIFILAR DEL NOU CM
SITUACIÓ PREVISTA

ESCALA

Nº PLÀNOL

S/E

ARMARI ESCOMESA BT

F

DIN-A3
REVISIÓ

R00-ABONAT
ARMARI EQUIP MESURA

G

DATA

ARMARI INEGRAT EN EDIFICI AMB EQUIP DE COMPTADORS PER COMPANYIA.

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
PLÀNOL

TRANSFORMADOR

E

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERÈNCIA INTERNA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (M), FUNCIÓ DE MESURA AMB TRAFO DE TENSIÓ / INTENSITAT.
CABINA MODULAR MT CGM.3 (L)

D

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (V), FUNCIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE PROTECCIÓ
GENERAL AMB UNITAT ekorRPG.

MARÇ-2021

03

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.
CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

A

B

C

D

PROMOTOR

E

PONT MT
RH5Z1 3(1x150) mm² Al 0,6/1 kV

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

CGM.3
(M)
CGM.3
(L)

CGM.3
(L)

MOTOR

MOTOR

CGM.3
(L)

CGM.3
(RCi)

CGM.3
(V)

INSTAL.LADOR

CGM.3
(L)

S. A.

ekorRPG

ekorUCT-S

17

A

27

F

39

A'

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

00
R1
,
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OBRA

PONT BT
4x3x240 mm² Cu 0,6/1 kV
R0
,9
3

PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.

0

,0

R1

6
,3

R1

CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

VORERA TERRA
ARMARI PREFABRICAT
AMB SUBMINISTRAMENT
EN BAIXA TENSIÓ ACTUAL (200 kW)
EN PREVISIÓ DE DESMANTELLAMENT

LÍMIT
PROPIETAT

VORERA PANOT

A INSTAL.LAR/LEGALITZAR PER L'ABONAT
A INSTAL.LAR/LEGALITZAR PER L'ABONAT
FORA DE LA LEGALITZACIÓ D'AQUEST PROJECTE.
EQUIPAMENT CENTRE DE PROTECCIÓ, MESURA i TRANSFORMACIÓ (CPM)

c/ DE LA VIA AUGUSTA

EQUIP

DESCRIPCIÓ
CABINA MODULAR MT CGM.3 (RCi)

A

PROJECTISTA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (RCi) , FUNCIÓ DE REMUNTADA DE CABLE A BARRES.
CABINA MODULAR MT CGM.3 (V)

B

CABINA MODULAR MT CGM.3 (M)

C

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L), FUNCIÓ DE LÍNIA AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR
400-630 A.

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

TRANSFORMADOR 1000 kVA 25/0,420 kV OLI

EXP-254571
NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
APARELLATGE - PLANTA
ESCALA

ARMARI ESCOMESA BT AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 1600 A

Nº PLÀNOL

1:50

ARMARI ESCOMESA BT

F

DIN-A3
REVISIÓ

R00-ABONAT
ARMARI EQUIP MESURA

G

DATA

ARMARI INEGRAT EN EDIFICI AMB EQUIP DE COMPTADORS PER COMPANYIA.

REFERÈNCIA EXTERNA

PLÀNOL

TRANSFORMADOR

E

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERÈNCIA INTERNA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (M), FUNCIÓ DE MESURA AMB TRAFO DE TENSIÓ / INTENSITAT.
CABINA MODULAR MT CGM.3 (L)

D

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (V), FUNCIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE PROTECCIÓ
GENERAL AMB UNITAT ekorRPG.

MARÇ-2021

04

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.
CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

SECCIÓ A-A'

PONT BT
4x3x240 mm² Cu 0,6/1 kV

PROMOTOR

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL

A

B

C

D

F

c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

E
INSTAL.LADOR

S. A.

ekorUCT-S
RTU

COMMS

PONT MT
RH5Z1 3(1x150) mm² Al 0,6/1 kV

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59
OBRA

MOTOR

17

27

ekorRCI

ekorRCI

CGM.3
(L)

CGM.3
(L)

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.

39

CGM.3
(L)

CGM.3
(RCd)

CGM.3
(V)

CGM.3
(M)

CGM.3
(L)

CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

2,00
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PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:
MOTOR

ANELL PaT
PROTECCIÓ Cu-50
PROF. MÍNIMA 0,50 m

0,40
1,20

A INSTAL.LAR/LEGALITZAR PER L'ABONAT
6,08

0,40

A INSTAL.LAR/LEGALITZAR PER L'ABONAT
FORA DE LA LEGALITZACIÓ D'AQUEST PROJECTE.
EQUIPAMENT CENTRE DE PROTECCIÓ, MESURA i TRANSFORMACIÓ (CPM)

EQUIP

DESCRIPCIÓ
CABINA MODULAR MT CGM.3 (RCi)

A

PROJECTISTA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (RCi) , FUNCIÓ DE REMUNTADA DE CABLE A BARRES.
CABINA MODULAR MT CGM.3 (V)

B

CABINA MODULAR MT CGM.3 (M)

C

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L), FUNCIÓ DE LÍNIA AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR
400-630 A.

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

TRANSFORMADOR 1000 kVA 25/0,420 kV OLI

EXP-254571
NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
APARELLATGE - SECCIÓ A-A'
ESCALA

ARMARI ESCOMESA BT AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 1600 A

Nº PLÀNOL

1:50

ARMARI ESCOMESA BT

F

DIN-A3
REVISIÓ

R00-ABONAT
ARMARI EQUIP MESURA

G

DATA

ARMARI INEGRAT EN EDIFICI AMB EQUIP DE COMPTADORS PER COMPANYIA.

REFERÈNCIA EXTERNA

PLÀNOL

TRANSFORMADOR

E

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERÈNCIA INTERNA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (M), FUNCIÓ DE MESURA AMB TRAFO DE TENSIÓ / INTENSITAT.
CABINA MODULAR MT CGM.3 (L)

D

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (V), FUNCIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE PROTECCIÓ
GENERAL AMB UNITAT ekorRPG.

MARÇ-2021

05

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

3,00

PLANTA SISTEMA
POSTA A TERRA

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

3,00

PaT SERVEI
50 mm² Cu
SENSE TUBULAR
PROMOTOR

3,00

PaT SERVEI
PICA LLISA Ac-Cu
Ø14,6 mm UNE-21056
A MÍNIM 0,50 PROF

PaT SERVEI
Cu-50 AÏLLAT
AMB TUBULAR

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL

PaT PROTECCIÓ EXTERIOR
Cu-50 SENSE TUBULAR
A MÍNIM 0,50 PROF

c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041
INSTAL.LADOR

A

B

C

5,00

S. A.

P3

P4
CGM.3
(M)
CGM.3
(L)

CGM.3
(L)

MOTOR

MOTOR

CGM.3
(L)

CGM.3
(RCi)

CGM.3
(V)

PaT PROTECCIÓ INTERIOR
Cu-50 SENSE TUBULAR
FÀCILMENT OBSERVABLE
desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

CGM.3
(L)

PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

2,50

ekorUCT-S

17

27

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.

ekorRPG

PaT PROTECCIÓ
PICA LLISA Ac-Cu
Ø14,6 mm UNE-21056
A MÍNIM 0,50 PROF

39

CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

P1

1,32

P2

0,50

VORERA TERRA
IMPORTANT:
SISTEMA POSTA A TERRA DE PROTECCIÓ.
ÚNICAMENT REPRESENTADES LES UNIONS DE LA
MASSA APARELLATGE, (XASSÍS).
XARXA TERRES DE PROTECCIÓ
VORERA PANOT
XARXA TERRES DE SERVEI

FERRAMENTA, XASSÍS, ETC.

2,00
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OBRA

D

NEUTRES

A INSTAL.LAR PEL CLIENT
PROJECTISTA

CAIXA DE CONNEXIONS
AMB LA SENYALITZACIÓ
CORRESPONENT NORMALITZADA
PICA Ø14 mm / 2,00 m

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

c/ DE LA VIA AUGUSTA

LÍNIA DE PaT VISTA
LÍNIA DE PaT SUBTERRÀNIA

CONFIGURACIÓ PaT SERVEI
UNESA 5/42

REFERÈNCIA INTERNA

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

LÍNIA DE PaT AMB TUB, SUBTERRÀNIA

DATA

R00

MAR-21

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571

DERIVACIONS DE PaT
REVISIÓ

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

PLÀNOL

VISAT

CONFIGURACIÓ PaT PROTECCIÓ
UNESA 50-25/5/42

NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
SISTEMA POSTA A TERRA
ESCALA

Nº PLÀNOL

1:50
DIN-A3
REVISIÓ

UBICACIÓ DE LES CAIXES DE SECCIONAMENT DE SISTEMES
DE PaT ES AIXÍ COM LA UBICACIÓ DE LES PIQUES, ES ESQUEMÀTICA.
ES DEFINIRÀ EN OBRA EN EL MOMENT DE LA IMPLANTACIÓ.

R00-ABONAT
DATA

MARÇ-2021

06

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

PLANTA EXCAVACIÓ

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

ANELL SISTEMA
SUBTERRÀNI DE POSTA
A TERRA DE PROTECCIÓ
MÍNIM 0,50 m DE PROF.
RESPECTE LA COTA SUPERIOR
DEL TERRENY A INTERIOR
PARCEL.LA DE LA PROPIETAT

PaT PROTECCIÓ
PICA LLISA Ac-Cu
Ø14,6 mm UNE-21056
A MÍNIM 0,50 PROF

PROMOTOR

EXCAVACIÓ
SORRA FINA DE NIVELLACIÓ
(10 cm)
ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL

0,80

6,88

c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

1,62
INSTAL.LADOR

5,00
S. A.

PROJECCIÓ EDIFICI PREFABRICAT

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59
OBRA

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.

2,50

3,16
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PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

VORERA TERRA

VORERA PANOT

PROJECTISTA

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

c/ DE LA VIA AUGUSTA

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERÈNCIA INTERNA

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
PLÀNOL

REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
EXCAVACIÓ

VISAT
ESCALA

Nº PLÀNOL

1:50
DIN-A3
REVISIÓ

R00-ABONAT
DATA

MARÇ-2021

07

TITULAR/SOL.LICITANT

PLANTA OBRA CIVIL

HORTET, S.L.
CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA
PROMOTOR

1,20

6,08

2,02

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041
INSTAL.LADOR

2,38

S. A.

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59
OBRA

0

R0

R1
,0

,9
3

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.

00

,
R1

6

,3

1,50

R1

1,32

0,52

CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

0,50

VORERA TERRA

LÍMIT
PROPIETAT
5,10

1,10

VORERA PANOT
2,00
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PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

c/ DE LA VIA AUGUSTA
PROJECTISTA

EDIFICI PREFABRICAT MONOBLOC ORMAZABAL PFU-5

EDIFICI PREFABRICAT
LEGALITZAT EN PROJECTE A PART.

EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT MT FINS A 36 kV-50 Hz BT FINS A 1000 V.
AMPLE 3,18 m / LLARGADA 6,88 m / ALÇADA: 2,88 m
PES EN BUIT: 17460 kg (EDIFICI + COBERTA ESTÀNDARD)
MESURES EXCAVACIÓ: LLARGADA 6,88 m / AMPLADA 3,18 m / PROFUNDITAT 0,66 m
SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ DEL CENTRE: 14,470 m².
PORTES D'ACCÉS 36-40,5 kV:
- PERSONAL: 1100 x 2100 mm
- TRAFO: 1260 x 2100 mm

IL.LUMINACIÓ
REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

PUNTS DE LLUM NECESSARIS PER 150 lux AMB MÀXIMA
UNIFORMITAT I FÀCIL MANTENIMENT CONNECTAT A
EMBARRAT DEL QUADRE BT AMB CABLE H07V-K Cu 2,5 mm²,
CLASSE 5 I AÏLLAMENT TERMOPLÀSTIC TI-1 AMB TUBS DE
PLÀSTIC RÍGIDS. INTERRUPTORS PRÒXIMS A PORTES,
SENYALITZATS, OPCIONALMENT AMB FI DE CARRERA.

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
REFERÈNCIA INTERNA

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

ALTRES

(VEURE ÚLTIM PLÀNOL)
SENYALITZACIONS DE RISC I PERILL ELÈCTRIC
NORMALITZADES I CARTELL AMB LES "CINC REGLES D'OR".
BANCADA PORTÀTIL AÏLLADA PER MANIOBRA CABINES

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
PLÀNOL

NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
OBRA CIVIL - PLANTA
ESCALA

Nº PLÀNOL

1:50
DIN-A3

CONTRA INCENDIS

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REVISIÓ

R00-ABONAT
DATA

MARÇ-2021

08

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

ALÇAT EXTERIOR SOBRE LA VORERA

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

ACCÉS ARMARI
COMPTADORS

PROMOTOR

PORTA D'ACCÉS
EXCLUSIU DE COMPANYIA
ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041
INSTAL.LADOR

S. A.

COTA
VORERA TERRA

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59
OBRA

ALÇAT EXTERIOR DINS LA PROPIETAT

PORTA D'ACCÉS
EXCLUSIU DE COMPANYIA

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.
CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

ACCÉS ARMARI
COMPTADORS

1,20
3,10

MUR EXISTENT

PROJECTISTA

COTA
TERRENY
INTERIOR
PARCEL.LA
0,15

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERÈNCIA INTERNA

1396

0,10
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PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

REBLERT DE TERRA

0,40

6,08

0,40

6,88

REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

MARCA COTA VORERA
AL PREFABRICAT

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
PLÀNOL

NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
OBRA CIVIL - ALÇATS

SORRA FINA
DE NIVELLACIÓ

ESCALA

Nº PLÀNOL

1:50

REBLERT DE TERRA

DIN-A3
REVISIÓ

R00-ABONAT
DATA

MARÇ-2021

09

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.
CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

2,38

LÍMIT PROPIETAT

PROMOTOR

1,50
1,32

PERFIL
ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041
INSTAL.LADOR

ARMARI PREFABRICAT
AMB SUBMINISTRAMENT
EN BAIXA TENSIÓ ACTUAL (200 kW)
EN PREVISIÓ DE DESMANTELLAMENT

S. A.

desde 1981

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

2,79

REBLERT DE TERRA
COTA
TERRENY
INTERIOR
PARCEL.LA

COTA
VORERA

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.
CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

0,56

0,15

EMPLAÇAMENT CM

SORRA FINA
DE NIVELLACIÓ

2,00

0,10
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OBRA

c/ DE LA VIA AUGUSTA

VORERA
TERRA

VORERA
PANOT

CALÇADA

ANELL PaT
PROTECCIÓ Cu-50
PROF. MÍNIMA 0,50 m
0,40

2,38
2,96

0,18
2,02

1,80

PROJECTISTA

EDIFICI PREFABRICAT MONOBLOC ORMAZABAL PFU-5

EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT MT FINS A 36 kV-50 Hz BT FINS A 1000 V.
AMPLE 3,18 m / LLARGADA 6,88 m / ALÇADA: 2,88 m
PES EN BUIT: 17460 kg (EDIFICI + COBERTA ESTÀNDARD)
MESURES EXCAVACIÓ: LLARGADA 6,88 m / AMPLADA 3,18 m / PROFUNDITAT 0,66 m
SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ DEL CENTRE: 14,470 m².
PORTES D'ACCÉS 36-40,5 kV:
- PERSONAL: 1100 x 2100 mm
- TRAFO: 1260 x 2100 mm

IL.LUMINACIÓ
REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

PUNTS DE LLUM NECESSARIS PER 150 lux AMB MÀXIMA
UNIFORMITAT I FÀCIL MANTENIMENT CONNECTAT A
EMBARRAT DEL QUADRE BT AMB CABLE H07V-K Cu 2,5 mm²,
CLASSE 5 I AÏLLAMENT TERMOPLÀSTIC TI-1 AMB TUBS DE
PLÀSTIC RÍGIDS. INTERRUPTORS PRÒXIMS A PORTES,
SENYALITZATS, OPCIONALMENT AMB FI DE CARRERA.

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
REFERÈNCIA INTERNA

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

ALTRES

(VEURE ÚLTIM PLÀNOL)
SENYALITZACIONS DE RISC I PERILL ELÈCTRIC
NORMALITZADES I CARTELL AMB LES "CINC REGLES D'OR".
BANCADA PORTÀTIL AÏLLADA PER MANIOBRA CABINES

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
PLÀNOL

NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
OBRA CIVIL - PERFIL
ESCALA

Nº PLÀNOL

1:50
DIN-A3

CONTRA INCENDIS

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REVISIÓ

R00-ABONAT
DATA

MARÇ-2021

10

TITULAR/SOL.LICITANT

SISTEMA CONTRA INCENDIS

- EXTERIOR DEL CM, PLACA AMB IDENTIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ DE COMPANYIA.

- S'INSTAL.LARÀ UN EXTINTOR TIPUS 89B EN AQUELLES INSTAL.LACIONS QUE NO SIGUI OBLIGATORI UN
SISTEMA FIX D'EXTINCIÓ D'INCENDIS.

- CADA APARELL DURÀ LES CORRESPONENTS INSTRUCCIONS DE MANIOBRA.

EN EL CAS D'EXISTIR PERSONAL ITINERE DE MANTENIMENT DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE
VARIES INSTAL.LACIONS QUE NO DISPOSIN DE PERSONAL FIXA, AQUEST PERSONAL
ITINERE HAURÀ DE PORTAR AL SEUS VEHICLES, COM A MÍNIM, 2 EXTINTORS D'EFICÀCIA
MÍNIMA 89B, NO SENT PRECÍS EN AQUEST CAS LA EXISTÈNCIA D'EXTINTORS EN ELS
RECINTES QUE ESTIGUIN SOTA LA SEVA VIGILÀNCIA I CONTROL.

- SENYALITZACIÓ DE RISC I PERILL ELÈCTRIC NORMALITZADES I CARTELL AMB LES "CINC REGLES D'OR".

HORTET, S.L.
CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA
PROMOTOR

- EFICÀCIA MÍNIMA: 89B
- EFICÀCIA MÍNIMA 21A-113B, (INSTAL.LACIÓ UBICADA EN EDIFICI DESTINAT A ALTRES USOS).
ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
c/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

FOC CLASSE A:
SÒLIDS FUSTA, CARTRÓ, PLÀSTIC, ETC.
INSTAL.LADOR

FOC CLASSE B:
COMBUSTIBLE ES LÍQUID, OLIS, GASOLINA O PINTURA, ETC.

S. A.

FOC CLASSE C:
COMBUSTIBLE SON GASOS, BUTÀ, PROPÀ O GAS CIUTAT.
FOC CLASSE F:
DERIVATS D'OLIS Y GREIXOS (VEGETALS O ANIMALS) CUINES,
I EMMAGATZEMATGE D'OLIS.
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FOC CLASSE D:
COMBUSTIBLE ES UN METÀL.LIC, MAGNESI, SODI O ALUMINI EN POLS.

89B

21A-113B

- SENYALITZACIÓ CORRECTAMENT VISIBLE DE CARTELL AMB INSTRUCCIONS DE PRIMERS AUXILIS A
PRESTAR EN CAS D'ACCIDENT I EL SEU CONTINGUT ES REFERIRÀ A LA RESPIRACIÓ BOCA A BOCA I
MASSATGE CARDÍAC. MIDA MÍNIM UNE A-3.
desde 1981

ALTRES EQUIPAMENTS
- BANCADA PORTÀTIL AÏLLADA PER MANIOBRA DE CABINES.
- GUANTS DIELÈCTRICS FINS A 36 kV.
- LLIBRE/DOCUMENTACIÓ DE MANTENIMENT (CM i CT-ABONAT)

SENYALITZACIÓ I MATERIAL DE SEGURETAT
ENLLUMENAT I ALTRES EQUIPS AUXILIARS
- A PORTES D'ACCÉS:
SENYAL DISTINTIVA TRIANGULAR DE RISC ELÈCTRIC SEGONS NORMA AMYS 1.4-10 MODEL CE-14 AMB
RETOLACIÓ ADDICIONAL DE ALTA TENSIÓ RISC ELÈCTRIC.
- A PORTES INTERIORS I PANTALLES DE PROTECCIÓ:
SENYAL DISTINTIVA TRIANGULAR DE RISC ELÈCTRIC SEGONS NORMA AMYS 1.4-10 MODEL AE-10.

PER A L’ENLLUMENAT INTERIOR DEL S’INSTAL·LARAN LES FONTS DE LLUM NECESSÀRIES PER TAL
D’ACONSEGUIR COM A MÍNIM UN NIVELL MIG D’ENLLUMENAT DE 150 LUX, I EXISTIRAN COM A MÍNIM DOS
PUNTS DE LLUM. ELS FOCUS LLUMINOSOS ESTARAN DISPOSATS DE MANERA QUE ES MANTINGUI LA
MÀXIMA UNIFORMITAT POSSIBLE EN LA IL·LUMINACIÓ.

c/ LA FABRICA, S/N
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59
OBRA

PROJECTE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA:

PROJECTE DE MITJA TENSIÓ A 25 kV,
PER AMPLIACIÓ DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB INSTAL·LACIÓ DE NOU CENTRE
DE MESURA i TRANSFORMACIÓ
DE 1000 kVA.
CÀMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

EMPLAÇAMENT CM

EL CIRCUIT D’ENLLUMENAT I EL DE SERVEIS AUXILIARS S’ALIMENTARAN DE L’EMBARRAT GENERAL DEL
QUADRE DE BT A TRAVÉS DE QUATRE TALLACIRCUITS FUSIBLES UTE.
ELS PUNTS DE LLUM SE SITUARAN DE MANERA QUE ES PUGUI EFECTUAR LA SUBSTITUCIÓ DE
BOMBETES SENSE PERILL DE CONTACTE AMB ALTRES ELEMENTS EN TENSIÓ.
ELS CONDUCTORS QUE FORMEN ELS CIRCUITS SERAN DEL TIPUS H07V-K DE COURE DE 2,5 mm² DE
SECCIÓ, CLASSE 5 I AÏLLAMENT TERMOPLÀSTIC TI1. S’INSTAL·LARAN A L’INTERIOR DE TUBS AÏLLANTS
RÍGIDS.

AMYS 1.4-10 MODEL CE-14
A PORTES I MAMPARES

ELS INTERRUPTORS DE L’ENLLUMENAT ESTARAN SITUATS EN LA PROXIMITAT DE LES PORTES D’ACCÉS
AMB UN PILOT QUE INDIQUI LA SEVA PRESÈNCIA. TAMBÉ ES PODRAN UTILITZAR INTERRUPTORS DE
FINAL DE CARRERA.

AMYS 1.4-10 MODEL CE-14

PROJECTISTA

ESM PROJECTES, S.L.
c/ D'ANSELM CLAVÉ, 19
08430 LA ROCA DEL VALLÈS

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERÈNCIA INTERNA

1396
REFERÈNCIA EXTERNA DE COMPANYIA

REFERÈNCIA EXTERNA

EXP-254571
PLÀNOL

REVISIÓ

DATA

R00

MAR-21

VISAT

NOU CM (CENTRE PROTECCIÓ i MESURA)
INFORMACIÓ

ESCALA

Nº PLÀNOL

1:50
DIN-A3
REVISIÓ

R00-ABONAT
DATA

MARÇ-2021

11

